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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεν-
τρική και Νότια Αμερική

Τηλ: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιοχές Τηλ: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη
Τηλ: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 811

Ιαπωνία
Τηλ: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Διάρκεια ζωής

Η Brainlab παρέχει οκτώ έτη σέρβις για τις πλατφόρμες. Για αυτό το χρονικό διάστημα παρέχονται
ανταλλακτικά καθώς και επιτόπια υποστήριξη.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση user.guides@brainlab.com εάν έχετε
προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Κατασκευαστής

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Γερμανία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

Το BuzzTM είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG.
Το Brainlab® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG.

Εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Brainlab

• Η επωνυμία Intel® είναι σήμα κατατεθέν της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
• Οι επωνυμίες Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation
στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

• Η επωνυμία Fujitsu είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu Ltd.
• Η επωνυμία Barco είναι εμπορικό σήμα της Barco N.V.

Πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή από
εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. https://
www.brainlab.com/patent/.

Σήμανση CE

Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν Brainlab συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων (η «MDD»).
Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη MDD, το Buzz είναι προϊόν
κατηγορίας I.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκυρότητα της σήμανσης CE μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο για προϊόντα που
κατασκευάζονται από την Brainlab. 

Απόσυρση του Buzz από τη λειτουργία

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab όταν θέσετε το Buzz εκτός λειτουργίας.

Οδηγίες απόρριψης

Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), επισκεφτείτε: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Νομικές πληροφορίες
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Υπερχλωρικό

Για τους κατοίκους της πολιτείας της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, ενδέχεται να ισχύει ειδικός χειρισμός
για υπερχλωρικό υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Για οδηγίες ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την Brainlab.

Πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο
από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς FCC

Το Buzz έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής
Κλάσης A, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών της FCC.
Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών
παρεμβολών, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε επαγγελματικό περιβάλλον.
Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και,
αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει
επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε
κατοικημένες περιοχές είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές. Σε αυτή την
περίπτωση ο χρήστης θα κληθεί να διορθώσει τις παρεμβολές με δικά του έξοδα.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που
φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωση, μπορούν να αφαιρέσουν το δικαίωμα χειρισμού
αυτού του εξοπλισμού από τον χρήστη. Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος
15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Η
παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) η παρούσα
συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει,
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν μη επιθυμητή
λειτουργία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.3 Σύμβολα
1.3.1 Σύμβολα σε αυτόν τον οδηγό

Προειδοποιήσεις

Προειδοποίηση
Οι προειδοποιήσεις σημειώνονται με τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανό τραυματισμό, θάνατο ή
άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής σημειώνονται με κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανά προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν με τη συσκευή. Τέτοιου είδους προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες,
αστοχία, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες. 

Σύμβολα

8 Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.1 Buzz Έκδ. 2.0



1.3.2 Σύμβολα υλικού εξοπλισμού

Σύμβολα στα εξαρτήματα του υλικού εξοπλισμού

Στο σύστημα μπορεί να βρείτε τα παρακάτω σύμβολα.

Σύμβολο Επεξήγηση

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου Β, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1

Προσοχή

Σημείο εξισορρόπησης δυναμικού

Να μην χρησιμοποιείται εκ νέου

Μη αποστειρωμένο

Να μην αποστειρώνεται εκ νέου

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο

Μην το χρησιμοποιείτε όταν η συσκευασία δεν είναι ακέραιη

Να φυλάσσεται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία

Να διατηρείται στεγνό

Συνθήκες αποθήκευσης όσον αφορά τη θερμοκρασία: Το προκαθορισμένο εύρος
θερμοκρασίας παρατίθεται σε κάθε επισήμανση

Συνθήκες αποθήκευσης όσον αφορά τη σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση: Το
προκαθορισμένο εύρος υγρασίας παρατίθεται σε κάθε επισήμανση

Συνθήκες αποθήκευσης όσον αφορά την πίεση του αέρα: Το προκαθορισμένο εύρος
πίεσης του αέρα παρατίθεται σε κάθε επισήμανση

Ποσότητα προϊόντων στη συσκευασία

Αριθμός παρτίδας

Σειριακός αριθμός

Αριθμός προϊόντος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Σύμβολο Επεξήγηση

Χρήση έως μήνα ΕΕΕΕ

Ημερομηνία κατασκευής

Κατασκευαστής

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Έγκριση ETL/Intertek

Ραδιοκυματική συσκευή

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Λέιζερ Κατηγορίας I: Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακτινοβολίας λέιζερ

IPXY
Προστασία από εισχώρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529
• X = Προστασία έναντι εισχώρησης στερεών αντικειμένων
• Y = Προστασία έναντι εισχώρησης υγρών

Κουμπί λειτουργίας

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας

Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής
από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού

Σύμβολα υλικού εξοπλισμού
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1.4 Προβλεπόμενη χρήση
1.4.1 Χρήση του συστήματος

Προβλεπόμενη χρήση

Το Buzz προορίζεται για χρήση ως πλατφόρμα σταθερών υπολογιστών που φιλοξενεί μία ή
περισσότερες εφαρμογές λογισμικού. Το Buzz διευκολύνει την εμφάνιση και την ανταλλαγή
δεδομένων, καθώς και την αλληλεπίδραση με δεδομένα. Επίσης, το Buzz προσφέρει
αλληλεπίδραση με εξωτερικές/επιπρόσθετες συσκευές ή μέρη του συστήματος που εμπίπτουν
στις καθορισμένες προδιαγραφές απόδοσης ενώ χρησιμοποιούνται στο προβλεπόμενο
περιβάλλον χρήσης.

Τόπος χρήσης

Το σύστημα είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο, σε επαγγελματικό
περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης.

Συχνότητα χρήσης

Η συχνότητα χρήσης ορίζεται να είναι από μία φορά την εβδομάδα έως και πολλές φορές τη μέρα.

Προφίλ χρήστη

Παρακάτω παρατίθενται τα προβλεπόμενα προφίλ χρηστών, διαφοροποιημένα ανάλογα με την
αλληλεπίδρασή τους με τη συσκευή βάσει του ρόλου τους.
Κλινική ομάδα:
• Μη αποστειρωμένη προετοιμασία και οργάνωση πριν από τη χρήση
• Μη αποστειρωμένη χρήση βίντεο, εικόνων και δεδομένων
• Τερματισμός λειτουργίας και τακτοποίηση του εξοπλισμού μετά τη χειρουργική επέμβαση
Ένα πιο αναλυτικό προφίλ χρήστη για την κλινική ομάδα μπορεί να εξαρτάται από το λογισμικό
εφαρμογής που λειτουργεί στην πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει την επιτοίχια οθόνη. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αντίστοιχη τεκμηρίωση του συστήματος.
Καθαριστικό:
• Καθαρισμός της απενεργοποιημένης συσκευής
Τεχνικός ιατρικού εξοπλισμού:
• Συντήρηση
• Επίβλεψη της ηλεκτρολογικής ασφάλειας της συσκευής κατά τη διάρκεια ζωής της
• Απόρριψη της συσκευής μετά το τέλος της διάρκειας ζωής της

Προσεκτικός χειρισμός του υλικού εξοπλισμού

Η χρήση του Buzz επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευμένους χρήστες.

Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Προειδοποίηση
Πριν από τη θεραπεία του ασθενή, εξετάστε την αληθοφάνεια όλων των πληροφοριών που
καταχωρούνται ή εξέρχονται από τη συσκευή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Διαγνωστική απεικόνιση

Προειδοποίηση
Το σύστημα δεν έχει ελεγχθεί για την ποιότητα διαγνωστικής απεικόνισης και ενδέχεται να
μην παρέχει επαρκή ποιότητα ή ανάλυση εικόνας. Η οθόνη αφής δεν συμμορφώνεται με το
πρότυπο DIN EN 6868 και συνεπώς δεν προορίζεται για τη μετάδοση ή την εμφάνιση
διαγνωστικών εικόνων.

Προβλεπόμενη χρήση
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1.5 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
1.5.1 Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Brainlab

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατάλληλης χρήσης, πριν από τη χρήση του συστήματος όλοι
οι χρήστες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται από
έναν αντιπρόσωπο της Brainlab.

Ευθύνη

Προειδοποίηση
Το σύστημα αυτό παρέχει μόνο βοήθεια στον χειρουργό και δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά
την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρουργού κατά τη χρήση του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.5.2 Τεκμηρίωση

Προοριζόμενο κοινό

Ο παρών οδηγός χρήσης προορίζεται για ιατρούς και προσωπικό νοσοκομείου.

Ανάγνωση των εγχειριδίων χρήσης

Τα εγχειρίδια χρήσης της Brainlab περιγράφουν πολύπλοκες ιατρικές συσκευές και λογισμικό που
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με προσοχή.
Είναι σημαντικό όλοι οι χρήστες του συστήματος, των εργαλείων και του λογισμικού να:
• Διαβάσουν τα εγχειρίδια χρήσης προσεκτικά πριν από τον χειρισμό του εξοπλισμού
• Έχουν πρόσβαση στα εγχειρίδια χρήσης ανά πάσα στιγμή

Διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδια χρήσης λογι-
σμικού Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού

Εγχειρίδιο χρήσης συ-
στήματος και τεχνικό εγ-
χειρίδιο

• Διεξοδικές πληροφορίες ρύθμισης και χρήσης του συστήματος
• Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμβα-
νομένων των προδιαγραφών και των συμβατοτήτων

Εγχειρίδιο σχεδιασμού
θέσης εγκατάστασης

Λεπτομερείς οδηγίες για την αποτελεσματική και σωστή υλοποίηση
του συστήματος Buzz

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν Brainlab. Αν έχετε
απορίες σχετικά με τα εγχειρίδια χρήσης που λάβατε, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab. 

Τεκμηρίωση
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2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 Μέρη του συστήματος
2.1.1 Επισκόπηση

Γενική λειτουργία

Το Buzz είναι μια πλατφόρμα για την ενσωμάτωση συσκευών και την κατανομή σημάτων βίντεο
και περιεχομένου πολυμέσων. Προορίζεται να χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ
συμβατών συσκευών Brainlab. Παρέχει κεντρική πρόσβαση για τη διαχείριση δεδομένων βίντεο,
ιατρικών απεικονίσεων και δεδομένων ασθενών.
Το Buzz μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικό περιβάλλον κέντρου υγειονομικής
περίθαλψης για πληθώρα χειρουργικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν την επεξεργασία βίντεο,
την καταγραφή εικόνων, την προβολή των δεδομένων ασθενών και τον έλεγχο των εφαρμογών
λογισμικού. Είναι κατάλληλο για συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια χειρουργικών διαδικασιών.

Συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες

Παρακάτω ορίζονται οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες του υλικού εξοπλισμού Buzz:
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
• Αλληλεπίδραση με το λογισμικό Brainlab μέσω της οθόνης αφής
• Μεταφορά δεδομένων των ασθενών χρησιμοποιώντας μέσα αποθήκευσης δεδομένων (μονάδα

flash USB, CD/DVD) ή μέσω δικτύου
• Σύνδεση/αποσύνδεση πηγών βίντεο
• Καθαρισμός της συσκευής

Μέρη συστήματος Buzz 2.0

Το Buzz 2.0 (αριθμός προϊόντος 15800) αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

Μέρος συστήματος Αριθμός προϊόντος

Υπολογιστής 15835

Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση
Barco 15410

Οθόνη αφής επιτοίχιου συστήματος (προαιρετι-
κά) 15866

Επιπρόσθετη οθόνη αφής επιτοίχιου συστήμα-
τος (προαιρετικά) 15867

Οθόνη αφής ενδοτοίχιου συστήματος (προαιρε-
τικά) 15868

Επιπρόσθετη οθόνη αφής ενδοτοίχιου συστή-
ματος (προαιρετικά) 15869

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Εκδόσεις

Το σύστημα διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Buzz On-Wall

Το Buzz On-Wall μπορεί να τοποθετηθεί με όλα τα μέρη του συστήματος συνδεδεμένα μεταξύ
τους σε μια κεντρική θέση. Ο υπολογιστής μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση έως 2,5 m μακριά
από την οθόνη αφής όταν συνδέεται μέσω χάλκινων καλωδίων.
Όταν χρησιμοποιούνται οπτικές γραμμές μεταφοράς για τη σύνδεση υπολογιστή και οθόνης αφής,
η απόσταση μπορεί να είναι έως 100 m. Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογιστής μπορεί να
τοποθετηθεί, για παράδειγμα, σε μια βάση στήριξης στην αίθουσα ελέγχου.

① ② ③ ④
Εικόνα 1  

Αρ. Μέρος συστήματος

① Πίνακας χρήστη (πίσω από το κάλυμμα)

② Υπολογιστής (συμπεριλαμβανομένου του καλύμματος)

③ Οθόνη αφής

④ Πίνακας λειτουργιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα καλώδια που συνδέουν τον υπολογιστή με την οθόνη αφής είναι ορατά όταν η
σύνδεση γίνεται μέσω χάλκινων καλωδίων και δεν τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο. 

Buzz In-Wall

Το Buzz In-Wall αποτελείται από μια οθόνη αφής, η οποία είναι ενσωματωμένη στον τοίχο.
Επιπλέον μέρη συστήματος βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο και μπορούν, για παράδειγμα, να
τοποθετηθούν σε μια βάση στήριξης στην αίθουσα ελέγχου.

① ② ③
Εικόνα 2  

Μέρη του συστήματος
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Αρ. Μέρος συστήματος

① Υπολογιστής

② Οθόνη αφής

③ Πίνακας λειτουργιών

④

Εικόνα 3  

Στην περίπτωση της έκδοσης Buzz In-Wall (μόνο), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή
Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco ④. Πρέπει να τοποθετείται πάντα σε μια αίθουσα μη ιατρικού,
τεχνικού εξοπλισμού εκτός του περιβάλλοντος χειρουργικής αίθουσας/ασθενή.
Όλες οι συνδέσεις μεταξύ του υπολογιστή και των μερών του συστήματος Buzz 2 στη χειρουργική
αίθουσα διαχωρίζονται γαλβανικά.

Buzz In-Wall ή On-Wall με επιπρόσθετη οθόνη αφής

Τα συστήματα Buzz In-Wall και Buzz On-Wall μπορούν εναλλακτικά να εγκατασταθούν με έως
και τέσσερις οθόνες αφής (την κύρια οθόνη αφής και έως τρεις επιπρόσθετες οθόνες αφής).

①
Εικόνα 4  

Αρ. Μέρος συστήματος

①
Επιπρόσθετη οθόνη αφής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το παράδειγμα απεικονίζεται η έκδοση Buzz In-Wall. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τη διαμόρφωσή σας, μπορείτε να συνδέσετε επιπρόσθετες οθόνες αφής
στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας οπτικές γραμμές μεταφοράς. 

Ορολογία

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι εκδόσεις του συστήματος αναφέρονται ως Buzz σε αυτό
το εγχειρίδιο χρήσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Μέρη του συστήματος
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2.1.2 Εξαερισμός

Διασφάλιση εξαερισμού

Μην καλύπτετε ή φράζετε τις οπές εξαερισμού. Διαφορετικά θα μπορούσε να προκληθεί
υπερθέρμανση και σοβαρή βλάβη στο σύστημα.

Οπές εξαερισμού συστήματος Buzz On-Wall

Οι οπές εξαερισμού βρίσκονται επάνω, κάτω και πλευρικά του συστήματος, όπως απεικονίζεται
παρακάτω.

Εικόνα 5  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο υπολογιστής είναι στερεωμένος στον τοίχο, το κάλυμμα με το κυματιστό σχήμα
πρέπει να προσαρτάται πάντοτε. 

Οπές εξαερισμού σε επιπρόσθετη οθόνη αφής του επιτοίχιου συστήματος

Οι οπές εξαερισμού βρίσκονται κάτω και πλευρικά του συστήματος, όπως απεικονίζεται
παρακάτω.

Εικόνα 6  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του αέρα που απεικονίζεται παραπάνω είναι για το εσωτερικό του τοίχου. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Οπές εξαερισμού Buzz In-Wall

Οι οπές εξαερισμού βρίσκονται στις θέσεις που απεικονίζονται παρακάτω.

① ②

Εικόνα 7  

Αρ. Μέρος συστήματος

① Πίνακας συνδέσεων υπολογιστή

② Πίνακας χρήστη υπολογιστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν εκτεθειμένες οπές εξαερισμού στην οθόνη αφής του ενδοτοίχιου
συστήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπολογιστής πρέπει να τοποθετηθεί στην κάτω πλάκα/πλάκα βάσης ώστε να μην
φράζονται οι οπές εξαερισμού. 

Υπολογιστής Digital O.R. για εξαερισμό Barco

Εξαερισμός
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2.2 Διαμόρφωση Χειρουργικής αίθουσας

Γενικές πληροφορίες

Κατά τον σχεδιασμό της διαμόρφωσης της χειρουργικής αίθουσας, λάβετε υπόψη τη θέση των
μερών του συστήματος έτσι ώστε η ροή του αέρα να μην κατευθύνεται στην περιοχή του ασθενή.

Προειδοποίηση
Η χρήση αυτού του εξοπλισμού σε άμεση γειτνίαση ή σε διάταξη στοίβας με άλλον
εξοπλισμό θα πρέπει να αποφεύγεται, διότι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή
λειτουργία του. Αν η εν λόγω χρήση είναι απαραίτητη, αυτός ο εξοπλισμός και ο
υπόλοιπος εξοπλισμός θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν
φυσιολογικά.

Αποστειρωμένο πεδίο

Προειδοποίηση
Το σύστημα Buzz δεν είναι αποστειρωμένο. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε μέρη του
συστήματος Buzz μέσα σε ή πάνω από το περιβάλλον του ασθενή ή το αποστειρωμένο
πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε τα μέρη του να μην
μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον ασθενή ή ο ασθενής να μην μπορεί να τα αγγίξει.

Θέση χρήστη

Οι χρήστες του συστήματος Buzz αναμένεται να στέκονται μπροστά από την οθόνη αφής σε μικρή
απόσταση, προκειμένου να χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους για τον έλεγχο της συσκευής.
Όταν κοιτάζετε την οθόνη αφής, έχετε υπόψη ότι τα χρώματα ενδέχεται να μην φαίνονται σωστά
αν τα βλέπετε από ακατάλληλη γωνία.

Χώρος για εργασίες συντήρησης του συστήματος

Η οθόνη αφής του συστήματος Buzz μπορεί να αναδιπλωθεί κατά 90° όταν το προσωπικό της
Brainlab εκτελεί εργασίες συντήρησης στο σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος στο
μπροστινό και το κάτω μέρος του συστήματος και ότι δεν έχουν τοποθετηθεί μόνιμα τυχόν
αντικείμενα στα σημεία αυτά.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και παρεμβολές

Ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) πρέπει να
εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας για το σύστημα Buzz, οι οποίες περιλαμβάνονται στον παρόν εγχειρίδιο.
Η επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών μπορεί να μειώνουν τα χαρακτηριστικά
απόδοσης της συσκευής, όπως:
• Καμία λειτουργία ή περιορισμένη λειτουργία της οθόνης αφής
• Συμβάντα ειδώλου εικόνας στην οθόνη αφής
• Απώλεια σύνδεσης με το ασύρματο δίκτυο (αν υπάρχει)

Προειδοποίηση
Το σύστημα Buzz δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο ενδέχεται να
παρεμβάλλεται με άλλον ευαίσθητο εξοπλισμό και το ίδιο το σύστημα Buzz μπορεί να
δέχεται παρεμβολές από άλλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Ασφάλεια σε περιβάλλον MR

Προειδοποίηση
Το Buzz δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλειά του σε περιβάλλον MR.

Χειρουργική επέμβαση με όργανα υψηλής συχνότητας

Προειδοποίηση
Το Buzz δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλειά του σε περιβάλλον χειρουργικής επέμβασης
με όργανα υψηλής συχνότητας.

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί

Προειδοποίηση
Το σύστημα Buzz δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρο όπου υπάρχουν εύφλεκτα
αναισθητικά μείγματα που περιέχουν αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου.

Παράδειγμα συστήματος Buzz On-Wall

Αυτό το παράδειγμα παρουσιάζει ένα εγκατεστημένο σύστημα Buzz On-Wall.

③

①

②

Εικόνα 8  

Αρ. Μέρος συστήματος

① Οθόνη αφής

② Υπολογιστής

③ Περιβάλλον ασθενή (εντός γραμμής)

Διαμόρφωση Χειρουργικής αίθουσας
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Παράδειγμα συστήματος Buzz In-Wall

Αυτό το παράδειγμα παρουσιάζει ένα εγκατεστημένο σύστημα Buzz In-Wall με επιπρόσθετη
οθόνη αφής.

③
②

①

④

Εικόνα 9  

Αρ. Μέρος συστήματος

① Οθόνη αφής

② Υπολογιστής (συμβατός με βάση στήριξης 19")

③ Περιβάλλον ασθενή (εντός γραμμής)

④ Επιπρόσθετες οθόνες αφής

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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2.3 Σωστός χειρισμός συστήματος

Σωστός χειρισμός

Προειδοποίηση
Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ελέγξτε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί
σωστά. Επιθεωρήστε οπτικά τη συσκευή και όλα τα καλώδια για τυχόν βλάβη. Εκκινήστε
το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η εκκίνησή του γίνεται σωστά και τα δεδομένα του ασθενή
έχουν φορτωθεί σωστά. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό αν υποπτεύεστε ότι
παρουσιάζει κάποια ένδειξη βλάβης.

Αν ο τοίχος στον οποίο είναι εγκατεστημένο το σύστημα παρουσιάζει αλλαγές στην
εμφάνιση (π.χ. ρωγμές), μην χρησιμοποιήσετε το σύστημα και ζητήστε από έναν ειδικό να
αξιολογήσει τη σταθερότητα του τοίχου.

Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα (> 2 kg) σε συσκευές που είναι στερεωμένες σε τοίχο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Προειδοποίηση
Ποτέ μην αγγίζετε τον ασθενή και μέρη του συστήματος ή ηλεκτρολογικές συνδέσεις
ταυτόχρονα, λόγω πιθανής ηλεκτροστατικής εκφόρτισης.
Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές των βυσμάτων.
Η ασφάλεια της γραμμής κεντρικής παροχής ρεύματος πρέπει να έχει την κατάλληλη ονομαστική
τιμή.

Ξένα αντικείμενα

Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα του συστήματος Buzz.

Μη φυσιολογικά χτυπήματα και κραδασμοί

Προστατέψτε τη συσκευή από χτυπήματα.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα μετά από μη φυσιολογικούς κραδασμούς (π.χ. σεισμό ή
έκρηξη), εξαιτίας της πιθανότητας σημαντικής ζημιάς στη δομή. Συνιστάται να ζητήσετε
από έναν ειδικό να αξιολογήσει τη σταθερότητα του τοίχου.

Καλώδια

Κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση καλωδίων, τηρείτε τις σχετικές πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια (π.χ. με
φθαρμένη μόνωση, γυμνά σύρματα). Τα κατεστραμμένα καλώδια παρουσιάζουν κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια ρεύματος που σας παραδόθηκαν μαζί με το σύστημα.
Τοποθετήστε όλα τα καλώδια, έτσι ώστε κανείς να μην σταθεί ή μπερδευτεί σε αυτά. Κατά τη
σύνδεση ή την εγκατάσταση καλωδίων για το σύστημα Buzz, μην δρομολογείτε το καλώδιο
ρεύματος σε σημεία όπου μπορεί να μπερδευτεί ή να πιαστεί ανάμεσα σε παρακείμενα
αντικείμενα. Προσέχετε ιδιαίτερα το βύσμα, την πρίζα και το σημείο του συστήματος Buzz απ’
όπου εκτείνεται το καλώδιο.

Σωστός χειρισμός συστήματος
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Τροποποιήσεις

Προειδοποίηση
Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το σύστημα με κανέναν τρόπο. Η αλλαγή του συστήματος ή
η χρήση του πέραν της προβλεπόμενης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκληση
σοβαρής βλάβης στον ασθενή, στον χρήστη ή κάποιον τρίτο.

Ασφάλεια λέιζερ

Ο εξοπλισμός περιέχει έναν καταγραφέα DVD: Αυτή η μονάδα πληροί τα κριτήρια λέιζερ
κατηγορίας I του Laser Notice No. 50 της FDA και του προτύπου IEC 60825-1.
Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε καλύμματα συσκευών που διαθέτουν λέιζερ (π.χ. μονάδες οπτικού
δίσκου). Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη στο
εσωτερικό. Μην λειτουργείτε χειριστήρια, κάνετε ρυθμίσεις ή εκτελείτε διαδικασίες στη συσκευή
λέιζερ εκτός από όσα καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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2.4 Χρήση του συστήματος
2.4.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Buzz

Διαδικασία ενεργοποίησης του Buzz

Αυτή η διαδικασία ισχύει για όλες τις παραλλαγές εγκατάστασης του συστήματος Buzz.

①

Εικόνα 10  

Βήμα

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα λειτουργιών. Γίνεται ενεργοποίηση και εκκίνη-
ση του συστήματος.

2. Όταν η λυχνία LED ενεργοποίησης στο κουμπί λειτουργίας είναι σταθερά αναμμένη με
πράσινο χρώμα, το σύστημα είναι έτοιμο προς χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο εξωτερικός διακόπτης ρεύματος δικτύου του Buzz απενεργοποιήθηκε μετά την
τελευταία χρήση, ενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος δικτύου. 

Διαδικασία απενεργοποίησης του Buzz

Βήμα

1. Είτε:
• Χρησιμοποιήστε το κουμπί Exit στην εφαρμογή λογισμικού (προτιμώμενος τρόπος), ή
• Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα λειτουργιών

2. Επιλέξτε Shut down στο λογισμικό.
Όταν το σύστημα ολοκληρώσει τον τερματισμό λειτουργίας, η λυχνία LED ενεργοποίησης
σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού τερματιστεί η λειτουργία του συστήματος, το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία
αναμονής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποσύνδεση του Buzz από το ρεύμα εξαρτάται από τη διαμόρφωση της
εγκατάστασης:
• Αν είναι δυνατή η πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος, αποσυνδέστε το από την πρίζα.
• Αν έχει εγκατασταθεί ένας εξωτερικός διακόπτης ρεύματος δικτύου, απενεργοποιήστε τον.
• Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος και δεν έχει εγκατασταθεί διακόπτης
ρεύματος δικτύου, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab σχετικά με την
αποσύνδεση του βύσματος ρεύματος. 

Χρήση του συστήματος
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Διαδικασία ενεργοποίησης επιπρόσθετων οθονών αφής

Αυτή η διαδικασία ισχύει για όλες τις παραλλαγές εγκατάστασης της επιπρόσθετης οθόνης αφής.

①

Εικόνα 11  

Βήμα

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ① στον πίνακα λειτουργιών της κύριας οθόνης. Όλες οι επιπρό-
σθετες οθόνες αφής θα τεθούν σε λειτουργία.

Διαδικασία απενεργοποίησης επιπρόσθετων οθονών αφής

Αυτή η διαδικασία ισχύει για όλες τις παραλλαγές εγκατάστασης της επιπρόσθετης οθόνης αφής.

Βήμα

Αφού ολοκληρωθεί ο τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή, όλες οι επιπρόσθετες οθόνες
αφής θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μέσω του ελέγχου του ηλεκτρονόμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποσύνδεση του Buzz από το ρεύμα εξαρτάται από τη διαμόρφωση της
εγκατάστασης:
• Αν είναι δυνατή η πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος, αποσυνδέστε το από την πρίζα.
• Αν έχει εγκατασταθεί ένας εξωτερικός διακόπτης ρεύματος δικτύου, απενεργοποιήστε τον.
• Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος και δεν έχει εγκατασταθεί διακόπτης
ρεύματος δικτύου, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab σχετικά με την
αποσύνδεση του βύσματος ρεύματος. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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2.4.2 Μηνύματα συστήματος

Μήνυμα «No Signal» (Δεν υπάρχει σήμα)

Εικόνα 12  

Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι η οθόνη αφής του συστήματος Buzz δεν λαμβάνει σήμα βίντεο.
Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ενεργοποίηση και εκκίνηση του υπολογιστή. Εάν αυτό δεν διορθώσει το
πρόβλημα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Οθόνη εκκίνησης

Εικόνα 13  

Λυχνία LED κατάστασης: Πίνακας λειτουργιών

Εικόνα 14  

Χρώμα Κατάσταση Επεξήγηση

Σβηστή Απενεργο-
ποίηση Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο (σε αναμονή).

Πράσινη

Αναβοσβή-
νει

Γίνεται εκκίνηση του συστήματος. Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστη-
μα, περιμένετε μέχρι η λυχνία LED να ανάψει σταθερά.

Σταθερά
αναμμένη Το σύστημα εκκινεί και είναι έτοιμο για χρήση.

Μηνύματα συστήματος
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Χρώμα Κατάσταση Επεξήγηση

Σύντομο
αναβόσβη-
μα κάθε 2
δευτερόλε-
πτα

Δεν εντοπίστηκε σύνδεση με τον υπολογιστή:
• Δεν υπάρχει ρεύμα δικτύου στον υπολογιστή, ή
• Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του πίνακα λειτουρ-
γιών

Λυχνία LED κατάστασης: Υπολογιστής

①

②

Εικόνα 15  

Λυχνία LED Χρώμα Κατάσταση Επεξήγηση

Λυχνία LED ρεύματος
δικτύου ① Σβηστή Απενεργο-

ποίηση
Το ρεύμα δικτύου και το σύστημα είναι απε-
νεργοποιημένο.

Λυχνία LED ισχύος ②

Λυχνία LED ρεύματος
δικτύου Μπλε Σταθερά

αναμμένη Ρεύμα δικτύου ενεργοποιημένο (σύστημα σε
αναμονή).

Λυχνία LED ισχύος Σβηστή Απενεργο-
ποίηση

Λυχνία LED ρεύματος
δικτύου Μπλε Σταθερά

αναμμένη Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Λυχνία LED ισχύος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περιγραφή των λυχνιών LED που χρησιμοποιούνται από τον Υπολογιστή Digital
O.R. για ενσωμάτωση Barco, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας Fujitsu. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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2.4.3 Αλληλεπίδραση με την οθόνης αφής

Κατάλληλη χρήση

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία στην οθόνη αφής.
Μην προσαρτάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων στην οθόνη αφής ή στο μαύρο
πλαίσιο που την περιβάλλει, διότι ενδέχεται να διαταραχθεί η λειτουργικότητα της οθόνης.

Μη αποστειρωμένη χρήση της οθόνης αφής

Το σύστημα Buzz μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μη αποστειρωμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα
δάχτυλα για αλληλεπίδραση με το λογισμικό.

① ② ③

Εικόνα 16  

Αρ. Τύπος κίνησης Κοινές λειτουργίες

① Ένα χτύπημα
• Βασικές λειτουργίες της οθόνης αφής
• Επιλογή κουμπιού
• Χρήση γραμμής κύλισης

② Τσίμπημα με τα δύο
δάχτυλα Μεγέθυνση/σμίκρυνση

③ Διπλό χτύπημα

Αλληλεπίδραση με την οθόνης αφής
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2.5 Συνδέσεις συστήματος
2.5.1 Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε προσεκτικά όλη την τεκμηρίωση των εγχειριδίων χρήσης πριν από τη σύνδεση
οποιουδήποτε εξοπλισμού στο σύστημα Buzz.

Καλώδια τροφοδοσίας

Η αλλαγή των καλωδίων τροφοδοσίας επιτρέπεται να γίνει μόνο από την Brainlab ή
εξουσιοδοτημένο προσωπικό της τεχνικής υποστήριξης.
Μην τραβάτε τα καλώδια όταν πραγματοποιείτε ή ανοίγετε μια σύνδεση. Τραβάτε πάντα το βύσμα.
Διαφορετικά, η διασύνδεση ή το βύσμα μπορεί να υποστούν ζημιά και να μην είναι δυνατή η
πρόσβαση σε μέρη του συστήματος υπό τάση.
Όταν συνδέετε καλώδια, βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά χαλαρά. Μην τεντώνετε τα συνδεδεμένα
καλώδια.
Συνδέετε τα καλώδια προσεκτικά, διασφαλίζοντας ότι κανένας δεν θα μπερδευτεί σε αυτά.

Περιορισμοί σχετικά με τη σύνδεση εξοπλισμού στους πίνακες

Προειδοποίηση
Συνδέετε μόνο εξοπλισμό που καθορίζεται από την Brainlab ή όπου η Brainlab απαιτεί
συμβατότητα του συστήματος Buzz με τη συσκευή.
Το σύστημα Buzz δεν προορίζεται για κατανομή του σήματος βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Μια
κρίσιμη πηγή βίντεο πραγματικού χρόνου (π.χ. ένα ενδοσκόπιο) πρέπει να παραμένει απευθείας
συνδεδεμένη στην ειδική οθόνη της ή στο ειδικό της οπτικό σύστημα.
Για κρίσιμες εφαρμογές, οι πληροφορίες πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες ανεξάρτητα από το
σύστημα Buzz, (π.χ. με παράκαμψη του συστήματος Buzz και σύνδεση του σήματος απευθείας σε
οθόνη).

Προειδοποίηση
Πρόσθετος εξοπλισμός που συνδέεται σε ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να
συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα πρότυπα IEC ή ISO (π.χ. IEC 60950 για εξοπλισμό
επεξεργασίας δεδομένων και IEC 60601-1 για ιατρικό εξοπλισμό). Εκτός αυτού, όλες οι
διαμορφώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα ιατρικά ηλεκτρικά
συστήματα (βλ. IEC 60601-1-1 ή ρήτρα 16 της 3ης έκδοσης του IEC 60601-1, αντίστοιχα).
Οποιοσδήποτε συνδέει επιπρόσθετο εξοπλισμό σε ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό
πραγματοποιεί διαμόρφωση ενός ιατρικού συστήματος και είναι, συνεπώς, υπεύθυνος να
διασφαλίσει ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τα ιατρικά ηλεκτρικά
συστήματα. Σημειώνεται ότι η τοπική νομοθεσία υπερισχύει των απαιτήσεων που
αναφέρονται παραπάνω. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο
ή το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
Μετά τη διαμόρφωση του ιατρικού συστήματος, πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος σχετικά με
την ηλεκτρολογική ασφάλεια.

Προειδοποίηση
Η σύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού σε πολλές πρίζες οδηγεί ουσιαστικά στη δημιουργία
ενός ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο
επίπεδο ασφάλειας.

Συμβατότητα CD/DVD

Είναι δυνατή η ανάγνωση των παρακάτω τύπων CD/DVD:
• CD-DA

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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• CD-ROM
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
• DVD-RAM
Είναι δυνατή η εγγραφή των παρακάτω τύπων CD/DVD:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD-RAM (4,7 GB)
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW

Εισάγετε μόνο τυπικά CD/DVD διαμέτρου 120 mm. Μην εισάγετε CD/DVD ακανόνιστου
σχήματος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

5.1 Εισαγωγή Σελίδα 63

Συνδέσεις συστήματος
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2.5.2 Συνδέσεις τρίτων

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Buzz εντοπίζει νέα συνδεδεμένα σήματα βίντεο. Όλες οι συνδεδεμένες πηγές εισόδου
και εξόδου βίντεο εμφανίζονται στο λογισμικό Content Manager. Αν μια πηγή δεν εμφανίζεται,
πατήστε το κουμπί Refresh στο λογισμικό Content Manager. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Content Manager.
Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζονται ορισμένοι τύποι σημάτων βίντεο, μπορεί κάποιες συσκευές
να μην είναι συμβατές με το σύστημα Buzz. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα κάποιας
συσκευής, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.
Μια εξωτερική (προαιρετική) οθόνη 3D πρέπει να υποστηρίζει 3D τεχνολογία κατά σειρά για τη
σωστή προβολή του τρισδιάστατου περιεχομένου.

Σύνδεση LAN

Η σύνδεση του συστήματος Buzz στο δίκτυο του νοσοκομείου προσφέρει τα εξής:
• Μεταφορά των δεδομένων ασθενών από ή προς το σύστημα.
• Απομακρυσμένη πρόσβαση σε πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
• Δυνατότητα ζωντανής ροής, εγγραφής και κοινής χρήσης μιας συνεδρίας ανάλογα με την
εφαρμογή της Brainlab που λειτουργεί στη συσκευή και την ενσωμάτωση στο δίκτυο του
νοσοκομείου.

Στις θύρες LAN συνδέετε μόνο συσκευές που είναι συμβατές με πρότυπα IEC.

Συνδέσεις ασύρματου LAN

Το σύστημα Buzz είναι συμβατό με τα εξής:
• CE
• FCC
• IC
Οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη μονάδα WLAN που περιέχεται σε αυτό
το προϊόν. Στην ετικέτα μπορείτε να βρείτε το αναγνωριστικό FCC και το αναγνωριστικό IC της
μονάδας WLAN. Σε περίπτωση σχετικών ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη
της Brainlab.
Η ασύρματη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Buzz πρέπει να συμμορφώνεται με το
πρότυπο IEEE 802.11 a/b/g/n.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασύρματες λειτουργίες δύναται να απενεργοποιούνται σύμφωνα με τους τοπικούς
περιορισμούς ή εκκρεμή έγκριση. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για
περισσότερες πληροφορίες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ασύρματη σύνδεση δεν είναι καλής ποιότητας ή εάν δεν υπάρχει ασύρματη
σύνδεση, χρησιμοποιήστε μια καλωδιακή σύνδεση (καλώδιο LAN). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κεραία της μονάδας WLAN βρίσκεται πίσω από το τζάμι του πίνακα λειτουργιών,
κοντά στο ηχείο. Πρέπει να διατηρείται μια απόσταση 20 cm μεταξύ της κεραίας WLAN και του
χρήστη. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Προδιαγραφή Τιμές

Συχνότητα

Η συσκευή WLAN χρησιμοποιεί μια ζώνη συ-
χνότητας για αποστολή και λήψη:
802.11b/g
2.401-2.495 MHz
802.11a
4.910-4.990 MHz
5.150-5.350 MHz
5.470-5.725 MHz
5.725-5.825 MHz

Τεχνολογία διαμόρφωσης DSSS, CCK, OFDM

Τύπος διαμόρφωσης DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας Απενεργοποιημένο, WEP 64 & 128 bit, WPA-
PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Ρυθμός ασύρματων δεδομένων

802.11b 11, 5,5, 2, 1 Mbps
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
802.11n 65, 58,5, 42, 39, 26, 19,5, 13, 6,5
Mbps

Ισχύς μετάδοσης (μέγ.) 802.11b 15 dBm (31,6 mW) 802.11g 12,6 dBm
(18,12 mW) 802.11a 17 dBm (50,1 mW)

Ευαισθησία δέκτη

802.11b
Ρυθμός 11 Mb/s: -86 dBm
Ρυθμός 1 Mb/s: -92 dBm
802.11g
Ρυθμός 54 Mb/s: -72 dBm
Ρυθμός 36 Mb/s: -78 dBm
Ρυθμός 18 Mb/s: -84 dBm
Ρυθμός 6 Mb/s: -89 dBm
802.11a
Ρυθμός 54 Mb/s: -74 dBm
Ρυθμός 36 Mb/s: -80 dBm
Ρυθμός 18 Mb/s: -86 dBm
Ρυθμός 6 Mb/s: -90 dBm

Χαρακτηριστικά κεραίας
Δύο (2) ομοαξονικοί σύνδεσμοι U.FL, 50 Ohms
Μέγιστη απολαβή @ 5 GHz = 5,5 dBi
Μέγιστη απολαβή @ 2,4 GHz = 4,1 dBi

Συνδέσεις τρίτων
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Προδιαγραφή Τιμές

Κανάλια

ΗΠΑ/Καναδάς:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153,
157, 161, 165)
802.11b/g (1-11)
Ευρώπη:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140)
802.11b/g (1-13)
Ιαπωνία:
802.11a
36, 40, 44, 48 (γνωστό ως W52)
52, 56, 60, 64 (γνωστό ως W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (γνωστό ως W56)
802.11b/g (1-13)
Κίνα:
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)

Συνδέσεις USB

Συνδέετε μόνο συσκευές που τροφοδοτούνται (χαμηλή ισχύ ή υψηλή ισχύ) από δίαυλο, οι οποίες
είναι συμβατές με τις προδιαγραφές USB 1.x, 2.0 ή 3.0 ή ειδικά εγκεκριμένες συσκευές για το
σύστημα Buzz. Οι συσκευές που τροφοδοτούνται από δίαυλο δεν πρέπει να απορροφούν
περισσότερη ισχύ από 500 mA (USB 2.0) ή 900 mA (USB 3.0) σύμφωνα με τις προδιαγραφές
USB.
Μην συνδέετε αυτοτροφοδοτούμενες συσκευές USB στο σύστημα Buzz. Οι αυτοτροφοδοτούμενες
συσκευές είναι συσκευές USB οι οποίες λαμβάνουν ισχύ εξωτερικά από μια ξεχωριστή παροχή
ρεύματος. Διαφορετικά δεν μπορεί να είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του
εξοπλισμού.
Σαρώστε τις μονάδες flash USB με ένα λογισμικό προστασίας από ιούς πριν τις συνδέσετε στο
σύστημα.

Πίνακας λειτουργιών

①

②

④ ③

⑤

Εικόνα 17  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Αρ. Μέρος συστήματος

① Θύρες USB 2.0

② Ηχείο (μονοφωνικό)

③ Βιντεοκάμερα

④ Κουμπί λειτουργίας με λυχνία LED κατάστασης

⑤ Μικρόφωνο

Πίνακας χρήστη

Οι περιοχές του πίνακα συνδέσεων που επισημαίνονται με αριθμό μέσα σε κύκλο περιέχουν
υποδοχές σύνδεσης που επιτελούν παρόμοια λειτουργία. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ύπαρξη
πολλαπλών συνδέσεων βίντεο τρίτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μια παρουσίαση των μπροστινών και οπίσθιων πινάκων του Υπολογιστή Digital
O.R. για ενσωμάτωση Barco, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας Fujitsu. 

②
①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Εικόνα 18  

Αρ. Μέρος συστήματος

① Μονάδα ανάγνωσης CD/DVD

②
Είσοδος αναλογικού σήματος βίντεο
• 1 x S-Video IN (S-Video είσοδος)
• 1 x Composite IN (Composite είσοδος)

③ 2 x SDI είσοδοι βίντεο

④

Έξοδος απεικόνισης για μικροσκόπιο
• 1 x DVI-I έξοδος
• 1 x USB B
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η έξοδος βίντεο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μια έκτη οθόνη ή
για οθόνη που μπορεί να συνδεθεί από τον χρήστη (π.χ. μια μονάδα προβολής). 

Προειδοποίηση
Ο σύνδεσμος USB τύπου B στον πίνακα χρήστη της μονάδας
MCU προορίζεται ρητά για τη σύνδεση του καλωδίου μικρο-
σκοπίων που παρέχεται από την Brainlab. Η σύνδεση άλλων
συσκευών σε αυτή τη διασύνδεση ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στις συσκευές ή στη μονάδα MCU.

⑤ 2 x DVI είσοδοι βίντεο

⑥

Συνδέσεις ρεύματος για στοιχεία γραμμών μεταφοράς
• 6 x 5 V DC / 2 A
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέετε μόνο τον εξοπλισμό που ορίζεται από την Brainlab στην έξοδο DC. 

Συνδέσεις τρίτων
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Αρ. Μέρος συστήματος

⑦

Σύνδεση δικτύου
• Tracking Unit/Camera (Μονάδα παρακολούθησης / Κάμερα)
• Διεγχειρητικά δεδομένα/Πλοήγηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη θύρα Intraoperative Data (Διεγχειρητικά δεδομένα) για
σύνδεση στο σύστημα πλοήγησης. 

⑧
Θύρες μεταφοράς δεδομένων
• 2 x USB 3.0

⑨ Κουμπί λειτουργίας υπολογιστή με λυχνία LED κατάστασης

⑩ Λυχνία LED ρεύματος δικτύου

Στερέωση καλωδίου

Οι γλωττίδες στερέωσης στο σύστημα Buzz On-Wall σάς δίνουν τη δυνατότητα να στερεώσετε τα
καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον πίνακα χρήστη.

Εικόνα 19  

Πίσω μέρος πίνακα συνδέσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μια παρουσίαση των μπροστινών και οπίσθιων πινάκων του Υπολογιστή Digital
O.R. για ενσωμάτωση Barco, ανατρέξτε στα Εγχειρίδια λειτουργίας Fujitsu. 

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Εικόνα 20  

Αρ. Μέρος συστήματος Ομάδα χρηστών

① Είσοδος ρεύματος από κύριο ηλεκτρικό δίκτυο Εκπαιδευμένος χρήστης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Αρ. Μέρος συστήματος Ομάδα χρηστών

② Διακόπτης ρεύματος δικτύου Εκπαιδευμένος χρήστης

③ Ισοστάθμιση δυναμικού Εκπαιδευμένος χρήστης

④ Δίκτυο/USB 2.0 σε Πίνακα λειτουργιών Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑤ Hospital Network (Δίκτυο νοσοκομείου) (1 GbE) Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑥ Hospital Network (Δίκτυο νοσοκομείου) (10 GbE) - Δεν χρη-
σιμοποιείται

Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑦

Ήχος είσοδος / έξοδος
• Μικρόφωνο είσοδος
• Audio In (Ήχος είσοδος)
• Audio Out (Ήχος έξοδος)

Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑧ Έξοδος βίντεο και USB 2.0 για οθόνες 1-4 Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑨ Έξοδος βίντεο για οθόνη 5 Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑩

Συνδέσεις ρεύματος για στοιχεία γραμμών μεταφοράς
4 x 5 V DC / 0,5 A έκαστη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέετε μόνο τον εξοπλισμό που ορίζεται από
την Brainlab στην έξοδο DC. 

Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑪ 2 x USB 3.0 Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης ρεύματος από το κεντρικό δίκτυο, το ρεύμα από το κύριο δίκτυο
ηλεκτροδότησης και ο ακροδέκτης ισοστάθμισης δυναμικού δεν είναι προσβάσιμοι εάν ο
υπολογιστής είναι στερεωμένος στον τοίχο. Οι συνδέσεις 4-11 στον πίνακα συνδέσεων
χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της Brainlab. Μην αλλάζετε ή
προσθέτετε συνδέσεις σε αυτόν τον πίνακα, καθώς χρησιμοποιούνται για την ενδοεπικοινωνία του
συστήματος. 

Συνδέσεις τρίτων
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2.5.3 Ισοδυναμική σύνδεση

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία του αγωγού ισοδυναμικής σύνδεσης είναι:
• Να εξισορροπεί το δυναμικό μεταξύ διαφορετικών μεταλλικών τμημάτων τα οποία μπορεί να τα
αγγίξετε ταυτόχρονα.

• Να μειώνει τις διαφορές δυναμικού που μπορεί να παρουσιαστούν μεταξύ ιατρικών ηλεκτρικών
συσκευών και αγώγιμων μερών άλλων αντικειμένων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ακροδέκτης ισοστάθμισης δυναμικού δεν είναι προσπελάσιμος εάν ο υπολογιστής
είναι στερεωμένος στον τοίχο. Μια ισοδυναμική σύνδεση στο σύστημα είναι προαιρετική. Κατά τη
σύνδεση POAG, δημιουργείται ένα ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Σύστημα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν εφαρμόζεται στον Υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco, ο οποίος
τοποθετείται εκτός της χειρουργικής αίθουσας σε αίθουσα μη ιατρικού εξοπλισμού. 

Πώς γίνεται η σύνδεση των καλωδίων ισοστάθμισης δυναμικού

Ακροδέκτες ισοστάθμισης

Ακροδέκτης ισοστάθμισης δυναμικού του υπολογι-
στή

Βήμα

1. Συνδέστε τα καλώδια ισοστάθμισης δυναμικού στη θύρα ισοστάθμισης δυναμικού του
υπολογιστή.

2. Συνδέστε τα καλώδια ισοστάθμισης δυναμικού σε μια ισοδύναμη πρίζα.

Πριν από τη χρήση του συστήματος και ενώ το σύστημα εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένο,
συνδέστε το καλώδιο ισοστάθμισης δυναμικού στη συσκευή και στην αντίστοιχη πρίζα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Ισοδυναμική σύνδεση
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3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

3.1 Οδηγίες καθαρισμού
3.1.1 Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι πλήρως εκτός λειτουργίας.

Μη αυτόματη απολύμανση

Μην χρησιμοποιείτε μεθόδους αυτόματου καθαρισμού και απολύμανσης για τα εξαρτήματα του
συστήματος Buzz.

Δεν ενδείκνυται η αποστείρωση

Μην αποστειρώνετε τα εξαρτήματα του συστήματος Buzz.

Δεν ενδείκνυται η χρήση υγρών

Μην ψεκάζετε διαλύτες καθαρισμού ή άλλα υγρά απευθείας στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις ή στα
ανοίγματα (π.χ. στις θυρίδες εξαερισμού).
Φροντίστε να μην εισέλθουν υγρά στα εξαρτήματα του συστήματος Buzz, καθώς αυτό θα
μπορούσε να καταστρέψει το εξάρτημα και/ή τα ηλεκτρονικά μέρη.
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό. Άλλες μέθοδοι μπορεί να αφήσουν υγρά να
εισέλθουν στο σύστημα και να προκαλέσουν βλάβη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
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3.1.2 Οδηγίες

Συμβατότητα απολυμαντικού

Ο καθαρισμός του συστήματος Buzz θα γίνεται μόνο με τους παρακάτω τύπους απολυμαντικών:

Τύπος απολυμαντικού Παράδειγμα

Με βάση την αλκοόλη Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Με βάση την αλκυλαμίνη Incidin Plus 2%

Με βάση το ενεργό οξυγόνο Perform

Με βάση την αλδεΰδη/το χλώριο Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο απολυμαντικά επιφανειών που κυκλοφορούν στην εγχώρια
αγορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα απολυμαντικά επιφανειών ενδέχεται να αφήσουν υπολείμματα. Μπορούν να
αφαιρεθούν εύκολα με στεγνό πανί. 

Τηρείτε πάντοτε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού.
Η χρήση υγρών καθαρισμού, πανιών απολύμανσης ή μεθόδων καθαρισμού που δεν
προβλέπονται, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε
μόνο απολυμαντικά εγκεκριμένα από την Brainlab, ώστε να αποτρέψετε τυχόν βλάβες του
συστήματος.

Διαστήματα καθαρισμού

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
Η συχνότητα του καθαρισμού εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται το σύστημα. Η
Brainlab δεν μπορεί να δώσει γενικές συστάσεις σχετικά με τα διαστήματα καθαρισμού. Αυτό
αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Μετά τον καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό και πριν από τη χρήση του συστήματος, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα
του συστήματος Buzz είναι τελείως στεγνά.

Διαδικασία καθαρισμού του Buzz

Βήμα

1. Τερματίστε τη λειτουργία του συστήματος.

2. Καθαρίστε προσεκτικά τις διασυνδέσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν εισέρχονται υγρά στο σύ-
στημα.

3. Καθαρίστε και απολυμάνετε όλες τις άλλες επιφάνειες με ένα συμβατό απολυμαντικό.

Οδηγίες
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4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.1 Πρότυπα

Πιστοποιητικά και εγκρίσεις

• IEC 60601-1:2005 + A1:2012 (Έκδοση 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 Αρ. 60601-1:14

Προστασία από εισχώρηση (IP)

Μέρος συστήματος Buzz Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο
IEC 60529

Οθόνη

Buzz On-Wall IP20

Buzz On-Wall με
στρώση σφράγι-
σης με σιλικόνη*

IP21

Buzz In-Wall IP20

Buzz In-Wall με
στρώση σφράγι-
σης με σιλικόνη*

IP44

Υπολογιστής Όλες οι εκδόσεις IP20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: * Η προστασία από εισχώρηση εξαρτάται από την εγκατάσταση της οθόνης Buzz. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις εγκατάστασης στο Εγχειρίδιο
σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης του συστήματος Buzz 2. 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με υγρασία ή σε θέσεις όπου υγρά μπορούν να
εισέλθουν στο σύστημα. Σε περίπτωση που υγρά έχουν εισέλθει στο σύστημα, μην λειτουργήσετε
τη συσκευή. Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Brainlab.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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4.2 Προδιαγραφές περιβάλλοντος
4.2.1 Περιβαλλοντικές συνθήκες

Τοπικοί περιορισμοί

• Αποθηκεύστε και λειτουργήστε το σύστημα σε θέσεις προστατευμένες από υγρασία, άνεμο,
ηλιακό φως, σκόνη, αλατότητα και θείο.

• Μην αποθηκεύετε στο σύστημα σε κοντινή απόσταση με χημικά προϊόντα ή αέριο.
• Μην εκθέτετε το σύστημα σε απευθείας υπεριώδη ακτινοβολία.
• Η έκθεση της συσκευής σε περιβαλλοντική καταπόνηση πάνω ή κάτω από τα καθορισμένα
όρια (π.χ. υποκαπνισμός για καταπολέμηση ζωυφίων) μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή
μειωμένη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Υποδείξεις για το υψόμετρο

• Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το σύστημα προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο μικρότερο
από 3.000 μέτρα.

• Μεταφέρετε ή αποθηκεύετε το σύστημα σε υψόμετρο μικρότερο από 6.000 μέτρα.

Χρόνος προσαρμογής

Ο χρόνος προσαρμογής για χρήση μετά από ακραίες συνθήκες αποθήκευσης είναι τουλάχιστον
24 ώρες.

Συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης

Προδιαγραφή Συνθήκες λειτουργίας Συνθήκες μεταφοράς/
αποθήκευσης

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 10 °C έως 35 °C -10 °C έως 45 °C

Σχετική υγρασία 30% έως 75% (απουσία συ-
μπύκνωσης)

10% έως 90% (απουσία συ-
μπύκνωσης)

Πίεση 700 έως 1.060 hPa 500 έως 1.060 hPa

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
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4.3 Προδιαγραφές του συστήματος
4.3.1 Φυσικά χαρακτηριστικά

Buzz On-Wall

Παράλληλη διάταξη υπολογιστή και
οθόνης αφής Buzz On-Wall

Επιπρόσθετη οθόνη αφής
επιτοίχιου συστήματος

Ύψος 667 mm 667 mm

Πλάτος 1.866 mm 1.054 mm

Βάθος 184 mm 103 mm

Βάρος 64 kg 30 kg

Υπολογιστής Buzz On-Wall - ευέλι-
κτη εγκατάσταση

Οθόνη αφής Buzz On-Wall -
ευέλικτη εγκατάσταση

Ύψος 667 mm 667 mm

Πλάτος 756 mm 1.189 mm

Βάθος 184 mm 103 mm

Βάρος 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (οθόνη αφής) Επιπρόσθετη οθόνη αφής εν-
δοτοίχιου συστήματος

Ύψος 667 mm 667 mm

Πλάτος 1.189 mm (οθόνη αφής Buzz 42" μόνο) 1.054 mm

Βάθος 103 mm (βάθος εντός του τοίχου = 98 mm) 103 mm (βάθος εντός του τοίχου
= 98 mm)

Βάρος 38 kg 30 kg

Υπολογιστής Buzz

Υπολογιστής

Ύψος 164,5 mm

Πλάτος 439 mm

Βάθος 414 mm

Βάρος 17 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω διαστάσεις βασίζονται στην οριζόντια τοποθέτηση του υπολογιστή. 

Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco με τοποθέτηση βάσης στήριξης

Υπολογιστής

Ύψος 221,1 mm

Πλάτος 482,6 mm

Βάθος 729,8 mm

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Υπολογιστής

Βάρος 18 kg (συν το βάρος της βάσης στήριξης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω διαστάσεις βασίζονται στην οριζόντια τοποθέτηση του υπολογιστή. 

Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco χωρίς τοποθέτηση βάσης στήριξης

Υπολογιστής

Ύψος 186 mm

Πλάτος 430 mm

Βάθος 481 mm

Βάρος ~18 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω διαστάσεις βασίζονται στην οριζόντια τοποθέτηση του υπολογιστή. 

Προδιαγραφές του συστήματος
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4.3.2 Τεχνικές προδιαγραφές

Υπολογιστής

Μονάδα υπολογιστή Υπολογιστής Digital O.R. για
ενσωμάτωση Barco

Επεξεργαστής
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 πυρήνες, μνήμη Cache
15 MB)

Intel Xeon E5-1650v4

Μνήμη 16 GB DDR4 16 GB DDR4

Μονάδα μαζικής
αποθήκευσης 256 GB SSD 480 GB SSD

Εξωτερικές μονά-
δες Μονάδα εγγραφής CD/DVD Μονάδα εγγραφής CD/DVD

Κάρτα γραφικών 2 x Nvidia Quadro K2200 2 x Nvidia Quadro P2000

Λειτουργικό σύ-
στημα Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Οθόνη αφής

Οθόνη αφής

Τύπος οθόνης 42" LCD, οπίσθιος φωτισμός LED

Ανάλυση 1.920 x 1.080

Τεχνολογία αφής Χωρητική οθόνη πολυαφής

Απαιτήσεις ισχύος

Υπολογιστής Οθόνη αφής Υπολογιστής Digital
O.R. για ενσωμάτωση
Barco

Τάση λειτουργίας 100-240 V 100-240 V 100-240 V

Ένταση ρεύματος 8-4 A 3,5-1,5 A 9,5-4,0 A

Συχνότητα 50/60 Hz 50/60 Hz 50-60 Hz

Κατανάλωση
ισχύος

Μέγ. 850 W (συνήθως
350 W)

Μέγ. 350 W (συνήθως
200 W)

Μέγ. 600 W (συνήθως
350 W)

Παροχή ρεύματος AC

Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα διακλάδωσης παροχής ρεύματος AC που τροφοδοτεί με ρεύμα το
σύστημα Buzz δεν έχει υπερφορτωθεί. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς ή ζημιάς του εξοπλισμού.
Το φορτίο του συστήματος Buzz δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 80% της ονομαστικής τιμής
ρεύματος του κυκλώματος διακλάδωσης. Συμβουλευτείτε την αρχή ηλεκτρικής ενέργειας που είναι
υπεύθυνη για την καλωδίωση της εγκατάστασής σας και τις απατήσεις για την εγκατάσταση.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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4.3.3 Δίκτυο νοσοκομείου

Απαιτήσεις δικτύου

Το δίκτυο του νοσοκομείου πρέπει να συμμορφώνεται με τον παρακάτω ορισμό σύμφωνα με το
IEEE 802.3:1000BASE-T ή 100BASE-TX.
Οι παρακάτω απαιτήσεις ισχύουν μόνο για την καλωδίωση LAN:
• Κατηγορία 5 ή ανώτερη για 10/100 Ethernet
• Κατηγορία 5e ή ανώτερη για Gigabit Ethernet
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πελάτης πρέπει να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις του ISO / IEC 11801. 

Η σύνδεση της συσκευής σε ένα δίκτυο νοσοκομείου δημιουργεί ένα ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
σύστημα σύμφωνα με το IEC 60601-1. Η Brainlab συνιστά τα εξαρτήματα του δικτύου
νοσοκομείου να συμμορφώνονται με ένα ενδεδειγμένο πρότυπο IEC (IEC 60601-1 Ρήτρα
7.9.2.9).

Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Ο Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco παρέχει τις εξής επιλογές για σύνδεση στο
δίκτυο νοσοκομείου:
• 1/10 Gigabit Ethernet οπτικών ινών σύμφωνα με το IEEE 802.3: 10GBASE-SR ή IEEE

802.3:1000BASE-SX.
• Η καλωδίωση LAN οπτικών ινών πρέπει να είναι πολύτροπων οπτικών ινών OM3 ή ανώτερη.

Προφυλάξεις δικτύου

Η σύνδεση του συστήματος Buzz σε δίκτυο νοσοκομείου που περιλαμβάνει άλλο εξοπλισμό
ενδέχεται να προκαλέσει άγνωστους κινδύνους για τους ασθενείς, τους χειριστές ή άλλα άτομα.
Το νοσοκομείο θα πρέπει να εντοπίζει, να αναλύει, να αξιολογεί και να ελέγχει κινδύνους που
προέρχονται από τη σύνδεση του συστήματος Buzz σε δίκτυο νοσοκομείου.
Μεταγενέστερες αλλαγές στο δίκτυο του νοσοκομείου μπορούν να προκαλέσουν νέους κινδύνους,
συνεπώς απαιτούν περαιτέρω ανάλυση. Στις αλλαγές στο δίκτυο νοσοκομείου περιλαμβάνονται οι
εξής:
• Αλλαγές στη διαμόρφωση του δικτύου νοσοκομείου
• Σύνδεση πρόσθετων στοιχείων στο δίκτυο νοσοκομείου
• Αποσύνδεση στοιχείων από το δίκτυο νοσοκομείου
• Ενημέρωση ή αναβάθμιση εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο νοσοκομείου
Συνιστάται η χρήση κατάλληλης συσκευής διαχωρισμού για τη διασύνδεση δικτύου (LAN) με
ονομαστική τιμή τουλάχιστον 1 MOOP και διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον 1,5 kV.

Λειτουργήστε τον εξοπλισμό μόνο σε ασφαλή περιβάλλοντα δικτύωσης. Βεβαιωθείτε ότι το
δίκτυο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (π.χ. με πιστοποίηση
ταυτότητας χρήστη, τείχος προστασίας κ.ά.) και από κακόβουλο λογισμικό. Εάν συνδέεται
σε ένα μη ασφαλές δίκτυο, η λειτουργικότητα του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι
εγγυημένη (π.χ. λόγω ενδεχόμενων προσβολών από κακόβουλο/μη ασφαλές λογισμικό).

Κατά την ενσωμάτωση του συστήματος Buzz σε ένα ασύρματο δίκτυο, επιλέξτε μια
κατάλληλη κρυπτογράφηση (π.χ. WPA2) για να προστατεύσετε τα δεδομένα των ασθενών
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ροή πληροφοριών δικτύου

Η προβλεπόμενη ροή πληροφοριών από το σύστημα Buzz προς το δίκτυο του νοσοκομείου και
άλλες συσκευές στο δίκτυο του νοσοκομείου είναι:
• Μεταφορά δεδομένων των ασθενών: Το σύστημα Buzz λαμβάνει δεδομένα από έναν
διακομιστή εντός του δικτύου του νοσοκομείου (π.χ. διακομιστής PACS)

Δίκτυο νοσοκομείου
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• Απομακρυσμένη πρόσβαση, ροή ή κοινή χρήση συνεδριών: το σύστημα Buzz στέλνει
δεδομένα σε έναν υπολογιστή-πελάτη ροής εντός του δικτύου του νοσοκομείου

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από βλάβη δικτύου

Οι παρακάτω επικίνδυνες καταστάσεις μπορούν να προκύψουν εάν το δίκτυο του νοσοκομείου ή η
σύζευξη δεδομένων δεν πληροί τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα:
• Λανθασμένη θεραπεία ασθενών που οφείλεται σε:

- Βλάβης δικτύου κατά τη μεταφορά δεδομένων των ασθενών
- Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας (π.χ. ιοί) που προκαλούν εσφαλμένο υπολογισμό των
δεδομένων από τον υπολογιστή

• Ανεπιθύμητη έκθεση του ασθενή σε αναισθητικά ή ακτινοβολία εξαιτίας βλάβης δικτύου κατά τη
μεταφορά δεδομένων των ασθενών

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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4.4 Συμμόρφωση
4.4.1 Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Τα συστήματα Buzz προορίζονται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται
στον παρακάτω πίνακα.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει τη χρήση των συστημάτων σε παρόμοιο περιβάλλον.

Δήλωση ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών

Το σύστημα Buzz προορίζεται για χρήση μόνο σε επαγγελματικό περιβάλλον κέντρου
υγειονομικής περίθαλψης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι ισχύουσες δοκιμές και
τα πρότυπα εκπομπών, καθώς και τα επίπεδα συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται:

Δοκιμή εκπομπών Πρότυπο Επίπεδο συμμόρφωσης

Εκπομπές επαγόμενων και
ακτινοβολούμενων ραδιοσυ-
χνοτήτων

CISPR 11
Ομάδα 1
Κατηγορία Α

Αρμονική παραμόρφωση IEC 61000-3-2 Κατηγορία Α

Διακυμάνσεις τάσης και τρεμό-
σβημα IEC 61000-3-3 Συμμόρφωση

Τα χαρακτηριστικά ΕΚΠΟΜΠΩΝ του παρόντος εξοπλισμού το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε
βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR 11 κατηγορίας A). Εάν χρησιμοποιείται σε οικιακό
περιβάλλον (για το οποίο κανονικά απαιτείται CISPR 11 κατηγορίας B), ο παρών εξοπλισμός
ενδέχεται να μην παράσχει ικανοποιητική προστασία σε υπηρεσίες επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης ίσως πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα, όπως αλλαγή θέσης ή
προσανατολισμού του εξοπλισμού.

Προειδοποίηση
Το σύστημα Buzz προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Το
σύστημα ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές ή να επηρεάσει τη λειτουργία
παρακείμενου εξοπλισμού. Ενδέχεται να απαιτείται η λήψη διορθωτικής ενέργειας, για
παράδειγμα αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της συσκευής ή θωράκιση της τοποθεσίας.

Προειδοποίηση
Αυτός ο εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές για ατρωσία σε ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες μόνο σε επιλεγμένες συχνότητες, και η χρήση παρακείμενων εκπομπών
σε άλλες συχνότητες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή λειτουργία του.

Προειδοποίηση
Φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων
περιφερειακών όπως καλωδίων τηλεόρασης και εξωτερικών κεραιών) θα πρέπει να
χρησιμοποιείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 cm από οποιοδήποτε τμήμα του
συστήματος Buzz, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή. Διαφορετικά, η απόδοση αυτού του εξοπλισμού μπορεί να επηρεαστεί
αρνητικά.

Συμμόρφωση
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4.4.2 Γενική ηλεκτρομαγνητική θωράκιση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Τα συστήματα Buzz προορίζονται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται
στις παρακάτω ενότητες.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει τη χρήση των συστημάτων σε παρόμοιο περιβάλλον.

Δήλωση ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας

Οι πίνακες στις ακόλουθες ενότητες παρέχουν τις οδηγίες σύμφωνα με τη δήλωση του
κατασκευαστή σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ατρωσία.

Δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας

Δοκιμή ατρωσίας Πρότυπο Επίπεδο δοκιμής
IEC 60601-1-2

Επίπεδο συμμόρφω-
σης

Ηλεκτροστατική εκκέ-
νωση (ESD) - επαφή

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Ηλεκτροστατική εκκέ-
νωση (ESD) - αέρας

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Ηλεκτρομαγνητικά πε-
δία ακτινοβολούμενων
ραδιοσυχνοτήτων

IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz έως 2,7 GHz
80% AM σε 1 kHz

3 V/m
80 MHz έως 2,5 GHz
80% AM σε 1 kHz

Ταχεία μετάδοση ηλεκ-
τρισμού/ριπή, θύρα
εισόδου τροφοδοσίας
εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος IEC 61000-4-4

±2 kV
Συχνότητα
επανάληψης 100 kHz

±2 kV
Συχνότητα
επανάληψης 100 kHz

Ταχεία μετάδοση ηλεκ-
τρισμού/ριπή - θύρες
εισόδου / εξόδου σή-
ματος

±1 kV
Συχνότητα
επανάληψης 100 kHz

±1 kV
Συχνότητα
επανάληψης 100 kHz

Υπέρταση - θύρα εισ-
όδου τροφοδοσίας
εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος
Από γραμμή σε γραμ-
μή

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Υπέρταση - θύρα εισ-
όδου τροφοδοσίας
εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος
Από γραμμή σε γείω-
ση

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Παρεμβολές από ρα-
διοσυχνότητα αγωγι-
μότητας

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz έως 80 MHz
6 V σε ζώνες ISM
80% AM σε 1 kHz

3 V
0,15 MHz έως 80 MHz
6 V
80% AM σε 1 kHz

Μαγνητικό πεδίο συ-
χνότητας ισχύος IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz ή 60 Hz

30 A/m
50 Hz ή 60 Hz
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Δοκιμή ατρωσίας Πρότυπο Επίπεδο δοκιμής
IEC 60601-1-2

Επίπεδο συμμόρφω-
σης

Πτώσεις τάσης
IEC 61000-4-11

0% UT, 0,5 κύκλους
Σε 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° και
315°
0% UT, 1 κύκλο
Και 70% UT, 25/30 κύ-
κλουςα

Μία φάση: σε 0°

0% UT, 0,5 κύκλους
Σε 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° και
315°
0% UT, 1 κύκλος Και
70% UT, 25/30 κύ-
κλουςα

Μία φάση: σε 0°

Διακοπές τάσης
0% UT, 250/300 κύ-
κλουςα

0% UT, 250/300 κύ-
κλουςα

α) Π.χ. η τιμή 10/12 σημαίνει 10 περιόδους σε 50 Hz ή 12 περιόδους σε 60 Hz.
Έχει χρησιμοποιηθεί μια εξαίρεση και ο εξοπλισμός δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμές για ατρωσία σε
ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες σε ολόκληρο το εύρος συχνοτήτων από 80 MHz έως 6.000
MHz.

Συχνότητα
δοκιμής
(MHz)

Ζώνη
(MHz)

Υπηρεσία Διαμόρφωση Μέγιστο
(W)

Απόστα-
ση
(m)

Επίπεδο
συμμόρ-
φωσης με
τα όρια
ατρωσίας
(V/m)

385 380-390 TETRA 400
Παλμική δια-
μόρφωση
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430-470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 απόκλιση
1 kHz ημίτονο

2 0,3 28

710

704-787 LTE Ζώνη 13,
17

Παλμική δια-
μόρφωση
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Ζώνη 5

Παλμική δια-
μόρφωση
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1.720

1.700 -
1.990

GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT,
LTE Ζώνη 1,
3, 4, 25,
UMTS

Παλμική δια-
μόρφωση
217 Hz

2 0,3 28

1.845

1.970

2.450
2.400 -
2.570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Ζώνη 7

Παλμική δια-
μόρφωση
217 Hz

2 0,3 28

5.240 5.100 -
5.800

WLAN 802.11
a/n

Παλμική δια-
μόρφωση
217 Hz

0,2 0,3 9
5.500

Γενική ηλεκτρομαγνητική θωράκιση
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Συχνότητα
δοκιμής
(MHz)

Ζώνη
(MHz)

Υπηρεσία Διαμόρφωση Μέγιστο
(W)

Απόστα-
ση
(m)

Επίπεδο
συμμόρ-
φωσης με
τα όρια
ατρωσίας
(V/m)

5.785
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4.4.3 Εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει τα
συστήματα.
Το σύστημα Buzz προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται
ακτινοβολούμενες παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων.
Οι χρήστες του συστήματος Buzz μπορούν να αποτρέψουν τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φορητών και κινητών συσκευών επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων (αναμεταδοτών) και του συστήματος Buzz όπως συνιστάται στη συνέχεια,
ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου των συσκευών επικοινωνίας.

Αποστάσεις διαχωρισμού

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων και του συστήματος Buzz:

Ονομαστική μέγιστη
ισχύς εξόδου του
αναμεταδότη (W)

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του αναμετα-
δότη (m)

150 kHz έως 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz έως 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz έως 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

Για πομπούς με ονομαστική τιμή στη μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί με τη χρήση της
ισχύουσας εξίσωσης για τη συχνότητα του πομπού, όπου Ρ είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς
εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο
εύρος συχνότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητι-
κή μετάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από δομές, αντικείμενα και
ανθρώπους. 

WLAN

Συχνότητα ή ζώνη συχνότητας της μετάδοσης: 2,4 GHz και 5 GHz με εύρος ζώνης 20 MHz στο
πρότυπο 802.11 b/g και 40 MHz στο 802.11n.

Εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων
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4.4.4 Ελεγμένα καλώδια

Χρήση καθορισμένων καλωδίων

Προειδοποίηση
Η χρήση παρελκόμενων, μορφοτροπέων και καλωδίων άλλων από αυτών που
υποδεικνύονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή του συγκεκριμένου εξοπλισμού θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή μείωση της
ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης του εξοπλισμού και να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή
λειτουργία του.

Προδιαγραφές καλωδίων και παρελκόμενων

Καλώδια Buzz που έχουν ελεγχθεί για συμμόρφωση ως προς τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και
τη θωράκιση:

Καλώδια Προδιαγραφή

Καλώδιο μεταφορά
ρεύματος Παρέχεται από την Brainlab

Καλώδιο ισοστάθμι-
σης δυναμικού Παρέχεται από τη Brainlab (προαιρετικά)

S-Video 2 x ομοαξονικά καλώδια με βύσμα BNC, θωρακισμένα, τερματισμένα,
75 Ohm

CVBS / SDI 1 x ομοαξονικό καλώδιο με βύσμα BNC, θωρακισμένο, τερματισμένο,
75 Ohm

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, θωρακισμένο, τερματισμένο, 100 Ohm

DP 1 x καλώδιο DisplayPort 1.2 30 AWG, θωρακισμένο, τερματισμένο,
100 Ohm

Δίκτυο νοσοκομείου Παρέχεται από την Brainlab

Μικροσκόπιο Παρέχεται από την Brainlab

Υπολογιστής Buzz: Συμβατά καλώδια και σύνδεσμοι

Θύρα Παράδειγμα Χειρισμός

DVI είσοδος/
έξοδος

Απευθείας είσοδος και έξοδος μέσω DVI. Χάλκινα κα-
λώδια και μετατροπέας DVI EO μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για την είσοδο και την έξοδο του σήματος.
Εφαρμόστε σφιχτά τις βίδες για να ασφαλίσει ο σύνδε-
σμος του καλωδίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε χάλκινο καλώδιο DVI
υψηλής ποιότητας (μέγ. 5 m) για να συνδέσετε τις
πηγές DVI ή μια οθόνη DVI. 
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Θύρα Παράδειγμα Χειρισμός

SDI είσοδος Συνδέστε ψηφιακές εισόδους βίντεο από μια πηγή SDI,
HD-SDI ή 3G-SDI (μέγ. 10 m) ή αναλογικές εισόδους
βίντεο από μια πηγή σύνθετου (composite) βίντεο
(CVBS) (μέγ. 5 m) με βύσμα BNC για σύνδεση στις πη-
γές βίντεο.
Σπρώξτε το αρσενικό βύσμα στο θηλυκό βύσμα, έτσι
ώστε τα δύο μικρά προεξέχοντα κουμπιά που φέρει το
θηλυκό βύσμα να ασφαλίσουν στις σπειροειδείς οπές
του αρσενικού βύσματος. Στρέψτε τη διάταξη bayonet
δεξιόστροφα για να ασφαλίσει το βύσμα στη θέση του.
Για να αφαιρέσετε το καλώδιο, στρέψτε τη διάταξη
bayonet του αρσενικού βύσματος αριστερόστροφα και
μετά τραβήξτε το.

Composite είσ-
οδος

S-Video είσ-
οδος

Συνδέστε την πηγή S-video με ένα ομοαξονικό καλώδιο
(μέγ. 10 m) με βύσμα Mini-Din 4 Hosiden για τη σύνδε-
ση του συστήματος σε μια πηγή βίντεο.
Ευθυγραμμίστε το πλαστικό βύσμα κατάλληλα προτού
συνδέσετε το καλώδιο. Ο σύνδεσμος αυτός δεν μπορεί
να ασφαλίσει στη θέση του.
Χρησιμοποιήστε μόνο συνδέσμους Mini-Din Hosiden 4
ακίδων. Μπορεί να φαίνεται ότι ταιριάζουν παρόμοιου
τύπου σύνδεσμοι, οι οποίοι όμως θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε ζημιά του εξοπλισμού.

USB

Θύρες USB για σύνδεση συσκευών USB 2.0 και 3.0 για
τη μεταφορά δεδομένων των ασθενών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συνδέετε προσαρμογείς δικτύου ή κα-
λώδια επέκτασης USB στις θύρες USB. 

Δίκτυο νοσοκο-
μείου

Γαλβανικά μονωμένη θύρα Ethernet για σύνδεση στο
δίκτυο του νοσοκομείου.
Στο κάτω μέρος υπάρχει μια προεξοχή ασφάλισης, η
οποία ασφαλίζει στη θέση της κατά τη σύνδεση στην
υποδοχή. Για να αφαιρέσετε το βύσμα, πιέστε την
προεξοχή ασφάλισης και στη συνέχεια τραβήξτε προς
τα έξω.

Πίνακας λει-
τουργιών

Μικροσκόπιο

Συνδέετε τα μικροσκόπια χρησιμοποιώντας αποκλειστι-
κά το καλώδιο σύνδεσης μικροσκοπίων που παρέχεται
από την Brainlab. Συνδέστε το καλώδιο συνδέοντας
όλα τα βύσματα (DVI-I, USB, CVBS) στην αντίστοιχη
θύρα.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ενσωμά-
τωση μικροσκοπίου, ανατρέξτε στο αντίστοιχο Εγχειρί-
διο χρήσης εργαλείων.

DisplayPort

Συνδέστε την οθόνη DisplayPort χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο DisplayPort 1.2 (μέγ. μήκους 5 m για
1.920 x 1.080/60 Hz και μέγ. μήκους 3,6 m για
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

Ελεγμένα καλώδια
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Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco: Συμβατά καλώδια και σύνδεσμοι

Θύρα Παράδειγμα Χειρισμός

USB

Θύρες USB για σύνδεση συσκευών USB 2.0 και 3.0 για
τη μεταφορά δεδομένων των ασθενών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συνδέετε προσαρμογείς δικτύου ή κα-
λώδια επέκτασης USB στις θύρες USB. 

Δίκτυο νοσοκο-
μείου

Γαλβανικά μονωμένη θύρα Ethernet για σύνδεση στο
δίκτυο του νοσοκομείου.
Στο κάτω μέρος υπάρχει μια προεξοχή ασφάλισης, η
οποία ασφαλίζει στη θέση της κατά τη σύνδεση στην
υποδοχή. Για να αφαιρέσετε το βύσμα, πιέστε την
προεξοχή ασφάλισης και στη συνέχεια τραβήξτε προς
τα έξω.

Πίνακας λει-
τουργιών

DisplayPort

Συνδέστε την οθόνη DisplayPort χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο DisplayPort 1.2 (μέγ. μήκους 5 m για
1.920 x 1.080/60 Hz και μέγ. μήκους 3,6 m για
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

LAN Καλώδιο σύνδεσης δικτύου LAN οπτικής ίνας με
σύνδεσμο LC διπλής όψης.

Barco Nexxis
Βίντεο QSFP+

Εισαγάγετε τη μονάδα QSFP+ στον κλωβό QSFP+
στον υπολογιστή.
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4.4.5 Υποστηριζόμενες αναλύσεις

Υπολογιστής Buzz: Υποστηριζόμενες αναλύσεις σήματος εισόδου

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι υποστηριζόμενες αναλύσεις του σήματος εισόδου
για κάθε είσοδο που διαθέτει το σύστημα Buzz.
Σήματα που δεν εμπίπτουν στις καθορισμένες αναλύσεις ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση του σήματος εισόδου, επικοινωνήστε με το
τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

Είσοδος απεικόνι-
σης

Χρωματική
κωδικοποίηση

Σύνδεσμος Τύπος σήματος Μορφή

S-Video είσοδος
PAL

mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Composite είσοδος
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

SDI είσοδος YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

DVI είσοδος 8-Bit RGB DVI-I Single-Link DVI-D

640 x 480@60 Hz

800 x 600@60 Hz

1.024 x 768@60 Hz

1.280 x 720@60 Hz

1.280 x 1.024@60
Hz

1.920 x 1.080@60
Hz

1.920 x 1.200@60
Hz

1.600 x 1.200@60
Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

DVI είσοδος RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr

Επικοινωνήστε με το
τμήμα τεχνικής υπο-
στήριξης της
Brainlab

Υποστηριζόμενες αναλύσεις
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Μορφές σήματος εισόδου υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Ο Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco δεν διαθέτει απευθείας εισόδους βίντεο.
Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο δρομολόγησης βίντεο Barco Nexxis:
• Είσοδος απεικόνισης: Barco Nexxis
• Χρωματική κωδικοποίηση: ποικίλοι χρωματικοί συνδυασμοί
• Σύνδεσμος: QSFP+
• Τύπος σήματος: ποικίλοι
• Μορφή: ποικίλη, έως και UHD1/4k

Υπολογιστής Buzz: Υποστηριζόμενες αναλύσεις σήματος εξόδου

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι υποστηριζόμενες αναλύσεις του σήματος εξόδου
για κάθε έξοδο που διαθέσιμο το σύστημα Buzz.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση του σήματος εξόδου, επικοινωνήστε με το
τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

Οθόνες Χρωματική
κωδικοποίηση

Σύνδεσμος Τύπος σήματος Μορφή

Οθόνη 1 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080@60
Hz

3.840 x 2.160@30
Hz

3.840 x 2.160@60
Hz

Οθόνη 2 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080@60
Hz

3.840 x 2.160@30
Hz

3.840 x 2.160@60
Hz

Οθόνη 3 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080@60
Hz

3.840 x 2.160@30
Hz

3.840 x 2.160@60
Hz

Οθόνη 4 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080@60
Hz

3.840 x 2.160@30
Hz

3.840 x 2.160@60
Hz

Οθόνη 5 8-Bit RGB DVI-I Single-Link DVI-D 1.920 x 1.080@60
Hz

Μικροσκόπιο

8-Bit RGB DVI-I Single-Link DVI-D 1.920 x 1.080@60
Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1.024 x 768/60 Hz

1.280 x 1.024/60 Hz
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Κάρτα γραφικών 3D Έξοδος

Η κάρτα γραφικών δίνει ένα προοδευτικό σήμα συνεχούς ροής. Το τρισδιάστατο (3D) περιεχόμενο
δημιουργείται από το λογισμικό Brainlab (μπορεί να απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό). Μια
εξωτερική οθόνη πρέπει να υποστηρίζει 3D τεχνολογία κατά σειρά για τη σωστή προβολή του
τρισδιάστατου περιεχομένου.

Μορφές σήματος εξόδου υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Οθόνες Σύνδεσμος Τύπος σήματος Μορφή

Οθόνες 1-8 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.4

Μορφή FullHD, UHD1,
4k και έως και HDR
5.120 x 2.880 σε 60
Hz (βάθος χρώματος
30-bit). Η κάρτα γραφι-
κών δίνει ένα προο-
δευτικό σήμα συν-
εχούς ροής. Το τρι-
σδιάστατο (3D) περιε-
χόμενο δημιουργείται
από το λογισμικό
Brainlab (μπορεί να
απαιτείται επιπρόσθε-
το λογισμικό). Μια
εξωτερική οθόνη πρέ-
πει να υποστηρίζει 3D
τεχνολογία κατά σειρά
για τη σωστή προβολή
του τρισδιάστατου πε-
ριεχομένου.

Υποστηριζόμενοι σύνδεσμοι βίντεο εισόδου

Είσοδος απεικόνι-
σης

Σύνδεσμοι Τύπος σήματος Εμπέδηση (Ohm)

S-Video είσοδος mini-DIN YC 75

Composite είσοδος BNC CVBS 75

SDI είσοδος BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

DVI είσοδος DVI-I
Single-Link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Σύνδεσμοι εισόδου υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Ο Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco δεν διαθέτει απευθείας εισόδους βίντεο.
Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο δρομολόγησης βίντεο Barco Nexxis:
• Είσοδος απεικόνισης: Barco Nexxis
• Σύνδεσμος: QSFP+
• Τύπος σήματος: ποικίλοι
• Εμπέδηση: μ/δ (ίνα)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις
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Υποστηριζόμενοι σύνδεσμοι βίντεο εξόδου

Οθόνες Σύνδεσμοι Τύπος σήματος Εμπέδηση (Ohm)

Οθόνη 1

Θύρα οθόνης
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Οθόνη 2

Οθόνη 3

Οθόνη 4

Οθόνη 5 DVI-I Single-Link DVI-D 100

Μικροσκόπιο DVI-I
Single-Link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Σύνδεσμοι εξόδου υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Οθόνες Σύνδεσμος Τύπος σήματος Εμπέδηση (Ohm)

Οθόνες 1-8 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.4,
DisplayPort++ 100

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Υποστηριζόμενες αναλύσεις
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5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
5.1 Εισαγωγή
5.1.1 Σύστημα Buzz

Ταξινόμηση του συστήματος Buzz

Το σύστημα Buzz ταξινομείται ως εξοπλισμός Κατηγορίας I σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1
και πρέπει να ελέγχεται ανάλογα.
Το Buzz On-Wall και το Buzz In-Wall είναι ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα (ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ).

Ταξινόμηση Ορισμός

Κατηγορία I

Ταξινόμηση σχετικά με την προστασία από ηλεκτροπληξία.
Αναφέρεται σε ηλεκτρικό εξοπλισμό στον οποίο η προστασία από ηλεκτρο-
πληξία δεν βασίζεται μόνο σε βασική μόνωση, αλλά ο οποίος περιλαμβάνει
επιπρόσθετη προφύλαξη ασφάλειας και με αυτόν τον τρόπο παρέχονται μέσα
ώστε να προστατεύονται με γείωση τα προσπελάσιμα μέρη των μεταλλικών ή
εσωτερικών εξαρτημάτων από μέταλλο.

Απαιτήσεις για την ασφάλεια

Προειδοποίηση
Προς αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, το σύστημα Buzz πρέπει να συνδέεται μόνο
σε παροχή ρεύματος με προστατευτική γείωση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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5.2 Απαιτήσεις δοκιμών
5.2.1 Επισκόπηση

Διάστημα

Η επαναληπτική δοκιμή πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο ή σε περίπτωση
επισκευής ή τροποποίησης του εξοπλισμού.
Η επαναληπτική δοκιμή είναι υποχρεωτική για ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό και όταν δημιουργείται
ένα ιατρικό ηλεκτρικό σύστημα σύμφωνα με το IEC 60601-1-1 ή ρήτρα 16 της 3ης έκδοσης του
IEC 60601-1, αντίστοιχα.
Επαναλάβετε αυτή τη δοκιμή οποιαδήποτε στιγμή αλλάξει η διαμόρφωση του ιατρικού ηλεκτρικού
εξοπλισμού ή του ιατρικού ηλεκτρικού συστήματος, π.χ. μετά από επισκευή ενός ή όλου του
συνδυασμένου εξοπλισμού ή μετά από αλλαγή εξαρτημάτων του εξοπλισμού, όπως καλωδίων.
Για τη συνεχή ασφάλεια του εξοπλισμού, απαιτείται μια ετήσια δοκιμή της ηλεκτρικής ασφάλειας
σύμφωνα με το IEC 62353. Για ένα ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή μόνιμα εγκατεστημένο
εξοπλισμό, ενδέχεται να απαιτείται μια δοκιμή ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με το IEC 60601-1.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτεραιότητα έχουν οι τοπικοί κανονισμοί, οι αποκλίσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα
και οι απαιτήσεις που διαφέρουν από αυτά τα πρότυπα. 

Πεδίο εφαρμογής

Η δοκιμή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζονται στη φόρμα επιθεώρησης
ασφάλειας, καθώς και σε αυτό το κεφάλαιο.
Κάθε τμήμα του εξοπλισμού στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ που έχει τη δική του σύνδεση
στην παροχή ρεύματος δικτύου, ή το οποίο μπορεί να συνδέεται/αποσυνδέεται από την παροχή
ρεύματος δικτύου χωρίς τη χρήση κάποιου εργαλείου, πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή
μεμονωμένα. Επίσης, το ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή ως
σύνολο προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση μη αποδεκτών τιμών από κάποιο παλαιωμένο
εξάρτημα.
Εάν δεν είναι δυνατή, για τεχνικούς λόγους, η ξεχωριστή δοκιμή στοιχείων του ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ που συνδυάζονται σε ένα ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ μέσω
λειτουργικών συνδέσεων, υποβάλετε σε δοκιμή το πλήρες ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
Επιπλέον, η τεχνική υποστήριξη της Brainlab ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της θα καθαρίζουν
τακτικά τα φίλτρα εισαγωγής αέρα και θα αλλάζουν την μπαταρία όταν είναι απαραίτητο.

Επιθεωρήσεις από προσωπικό που δεν ανήκει στην Brainlab

Μόνο πιστοποιημένο, εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιεί
δοκιμές για την ηλεκτρική ασφάλεια. Η πιστοποίηση θα περιλαμβάνει εκπαίδευση στο αντικείμενο,
δοκιμή εξοπλισμού, γνώσεις, εμπειρία και εξοικείωση με σχετικές τεχνολογίες, πρότυπα και
τοπικούς κανονισμούς. Το προσωπικό που αξιολογεί την ασφάλεια πρέπει να μπορεί να
αναγνωρίζει ενδεχόμενες επιπτώσεις και κινδύνους που προκύπτουν από μη σύμφωνο
εξοπλισμό.
Η Brainlab πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και γραπτώς στην περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν
θεωρηθεί ασφαλής.

Επιθεωρήσεις από την τεχνική της Brainlab

• Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο άτομο στην τοποθεσία του πελάτη, η τεχνική υποστήριξη της
Brainlab θα πραγματοποιήσει αυτήν την επιθεώρηση επί καθορισμένης αμοιβής.

• Αν χρειάζεστε έναν ειδικό υποστήριξης της Brainlab, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης
της Brainlab.

Απαιτήσεις δοκιμών
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Σχετικοί σύνδεσμοι

6.1.3 Επιθεώρηση ασφάλειας Σελίδα 79
5.2.2 Επισκόπηση δοκιμών Σελίδα 66
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5.2.2 Επισκόπηση δοκιμών

Προφυλάξεις δοκιμών

Τα βήματα δοκιμών ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ πρέπει να εκτελούνται όπως
περιγράφεται παρακάτω.
• Η περιγραφόμενη δοκιμή καλύπτει μόνο τον εξοπλισμό Buzz της Brainlab και όχι συνδεδεμένο
εξοπλισμό.

• Επιπλέον, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συνδεδεμένης συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, όλες οι συσκευές πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας.
• Πραγματοποιείτε τους ελέγχους σε κανονικές συνθήκες, καθώς και σε συνθήκες απλής βλάβης.
Επιθεωρήστε οπτικά το ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για να προσδιορίσετε εάν η
διαμόρφωση εξακολουθεί να είναι η ίδια με αυτήν της τελευταίας επιθεώρησης, ή εάν έχει γίνει
αλλαγή, προσθήκη ή αφαίρεση μονάδων του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Οι εν λόγω
αλλαγές πρέπει να τεκμηριώνονται, όπως επίσης και οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Οποιεσδήποτε αλλαγές ακυρώνουν την εγκυρότητα των
προηγούμενων τιμών αναφοράς.

Οδηγίες δοκιμών

Κατά την εκτέλεση επαναληπτικών δοκιμών:
• Εκτελείται τα απαιτούμενα βήματα των δοκιμών με τη σειρά που ορίζεται παρακάτω.
• Όλες οι δοκιμές πρέπει να είναι επιτυχείς προκειμένου η συσκευή να μπορεί να θεωρηθεί
ασφαλής.

• Η βαθμονόμηση της συσκευής μέτρησης πρέπει να είναι έγκυρη τη στιγμή της μέτρησης.
• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που λαμβάνονται μετά από αλλαγές του ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ πρέπει να τεκμηριώνονται ως τιμές αναφοράς.

Εάν μια δοκιμή δεν είναι επιτυχής, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από την τεχνική υποστήριξη
της Brainlab.

Φόρμα αναφοράς δοκιμών

• Χρησιμοποιήστε τη φόρμα αναφοράς δοκιμών που υπάρχει στην επόμενη ενότητα, για να
καταχωρίσετε τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.

• Κρατήστε τη φόρμα ως αρχείο της επιθεώρησης.

Απαιτούμενα βήματα δοκιμών για ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Βήμα

1. Οπτική επιθεώρηση.

2. Αντίσταση προστατευτικής γείωσης.

3. Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού.

4. Ρεύμα επαφής.

5. Δοκιμή λειτουργίας.

6. Αναφορά αποτελεσμάτων.

7. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

8. Έλεγχος και προετοιμασία για κανονική χρήση.

Επισκόπηση δοκιμών
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5.2.3 Επαναληπτικές δοκιμές

Βήματα δοκιμών προς εκτέλεση

Βήμα Οδηγίες και συνθήκες

Οπτικός έλεγχος

Προετοιμάστε τη συσκευή για κανονική χρήση. Χρησιμοποιήστε το αρχικό
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος που παρέχεται από την Brainlab.
Ελέγξτε όλα τα σχετικά καλώδια για τυχόν κοιλώματα, κατεστραμμένη μό-
νωση και κενές γραμμές. Μετακινήστε και λυγίστε τα καλώδια γύρω από
το χέρι σας για να τεντώσετε ελαφρώς τη μόνωση. Οποιαδήποτε ορατή
βλάβη δεν είναι αποδεκτή.
Για να διατηρήσετε τη βασική ασφάλεια σε σχέση με τις ηλεκτρομαγνητι-
κές παρεμβολές, ελέγχετε τακτικά για τα εξής:
• Με τη συσκευή χρησιμοποιούνται μόνο τα καθορισμένα καλώδια χρή-
σης

• Όλα τα καλώδια έχουν το σωστό σχήμα και δεν είναι κατεστραμμένα
(π.χ. δεν φαίνεται η θωράκιση)

• Οι συνδέσεις στους συνδέσμους καλωδίου είναι σφιχτές (όπου είναι δυ-
νατό) και σταθερές

• Η συσκευή συνδέεται στη γείωση με αξιόπιστο τρόπο
Ελέγξτε το σύστημα Buzz για ορατή βλάβη, χαλασμένα καλώδια και κενές
γραμμές. Με εξαίρεση τους αεραγωγούς, δεν θα πρέπει να μπορείτε να
βλέπετε το εσωτερικό της συσκευής. Κατεστραμμένα καλώδια, κενές
γραμμές ή ορατότητα του εσωτερικού δεν είναι αποδεκτά.
Επιβεβαιώστε την κατάσταση όλων των καλωδίων που αποστέλλονται/
χρησιμοποιούνται με τη συσκευή, όπως τα εξής:
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Καλώδιο Ethernet
• Καλώδια βίντεο
• Καλώδια USB
• Καλώδιο σύνδεση μικροσκοπίου (αν υπάρχει)
Ελέγξτε τα εξής:
• Είναι η μόνωση ανέπαφη σε ολόκληρο το καλώδιο;
• Είναι τα βύσματα στερεωμένα καλά στα καλώδια;
• Υπάρχουν ορατά νήματα;
Ελέγξτε τα εξής:
• Είναι ανέπαφα όλα τα μέρη του περιβλήματος;
• Υπάρχουν σπασμένες γυάλινες επιφάνειες;
• Είναι διαθέσιμα όλα τα εξαρτήματα του συστήματος Buzz;
Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε βλάβη, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας,
επισημάνετε την εν λόγω βλάβη και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστή-
ριξη της Brainlab.

Αντίσταση προστα-
τευτικής γείωσης

Ορισμός:
Η αντίσταση μεταξύ οποιουδήποτε αγώγιμου τμήματος που πρέπει, για
λόγους ασφάλειας, να συνδέεται με τον ακροδέκτη της προστατευτικής
γείωσης και ένα από τα παρακάτω:
• Προστατευτικός σύνδεσμος του βύσματος ρεύματος
• Προστατευτικός σύνδεσμος της εισόδου της συσκευής, ή
• Προστατευτικός αγωγός μόνιμα συνδεδεμένος στην παροχή ισχύος
Αντίσταση μεταξύ των προστατευτικών συνδέσμων σε κάθε άκρο ενός
αφαιρούμενου καλωδίου τροφοδοσίας.

Προετοιμάστε τη συσκευή για κανονική χρήση.
Μετρήστε την αντίσταση προστατευτικής γείωσης για όλα τα σημεία μέ-
τρησης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Βήμα Οδηγίες και συνθήκες

Ρεύμα διαρροής εξο-
πλισμού

Ελέγξτε το ρεύμα διαρροής του εξοπλισμού σύμφωνα με το IEC
62353:2007 Κεφάλαιο 5.3.3.2.3 χρησιμοποιώντας τη «μέθοδο διαφορικής
μέτρησης» με τις ακόλουθες επιπρόσθετες συνθήκες:
• Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στην τάση ηλεκτρικού δικτύου
• Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και στις δύο θέσεις του βύσματος σύν-
δεσης στο κυρίως δίκτυο, εάν είναι δυνατό

Κατά τη μέτρηση στις διάφορες θέσεις του βύσματος σύνδεσης στο κυ-
ρίως δίκτυο, τεκμηριώστε την υψηλότερη τιμή.

Ρεύμα επαφής
(απαιτείται για ΙΑΤΡΙ-
ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑ)

Ορισμός:
Η ροή ρεύματος διαρροής από το περίβλημα ή τμήματα αυτού, εξαιρούμε-
νων των συνδέσεων ασθενή, που είναι προσπελάσιμα σε οποιονδήποτε
χειριστή ή ασθενή υπό κανονική χρήση, μέσω μιας εξωτερικής διαδρομής
εκτός από τον αγωγό προστατευτικής γείωσης, στη γείωση ή σε άλλο τμή-
μα του περιβλήματος.

Προετοιμάστε τη συσκευή για κανονική χρήση.
Συνδέστε τις απαραίτητες λειτουργικές συνδέσεις για να δημιουργήσετε το
ιατρικό ηλεκτρικό σύστημα και ενεργοποιήστε τις συσκευές.
Μετρήστε το ρεύμα επαφής για όλα τα σημεία μέτρησης.

Δοκιμή λειτουργίας

Προετοιμάστε τη συσκευή για κανονική χρήση.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ελέγξτε εάν οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργούν.
Εκκινήστε την εφαρμογή λογισμικού.
Αν υπάρχει, επιβεβαιώστε την επιθυμητή λειτουργία του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚ-
ΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Ελέγξτε ότι:
• Τα δεδομένα εμφανίζονται στην οθόνη
• Η αλληλεπίδραση της οθόνης αφής λειτουργεί
• Οι διασυνδέσεις λειτουργούν
• Η επικοινωνία με το δίκτυο λειτουργεί (αν υπάρχει)

Αναφορά αποτελε-
σμάτων Δημιουργήστε μια αναφορά δοκιμής.

Αξιολόγηση αποτε-
λεσμάτων Προσδιορίστε αν η συσκευή είναι ασφαλής και αποτελεσματική.

Έλεγχος και προε-
τοιμασία για κανονι-
κή χρήση

Μετά τις δοκιμές και πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία, ελέγξτε ότι η συ-
σκευή έχει επανέλθει στις συνθήκες που είναι απαραίτητες για κανονική
χρήση.
Αφαιρέστε όλες τις συσκευές που έχουν συνδεθεί, π.χ. συσκευή μέτρησης
με ανιχνευτές και γραμμές.

Κρίσιμες τιμές

Οι τιμές περιορίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα.

Βήμα δοκιμής Κανονική Κατάστα-
ση

Κατάσταση απλής
βλάβης

Πρότυπο

Αντίσταση προστατευτικής γείω-
σης ≤ 0,3 Ω Δ/Υ IEC 62353

Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού ≤ 0,5 mA Δ/Υ IEC 62353

Ρεύμα επαφής ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA IEC 60601-1

Επαναληπτικές δοκιμές
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Διαστάσεις αναφοράς

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να εισαγάγετε τις μεμονωμένες τιμές μέτρησης σε κάθε
απαιτούμενο σημείο μέτρησης.
Εισάγετε τις μέγιστες τιμές μέτρησης στον παρακάτω πίνακα:

Βήμα δοκιμής Κανονική κατάστα-
ση

Κατάσταση απλής
βλάβης

Αποτέλεσμα
ελέγχου

Αντίσταση προστατευτικής γείω-
σης Δ/Υ

Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού Δ/Υ

Ρεύμα επαφής

Συσκευή υπό δοκιμή: Buzz 2 Σειριακός αριθμός:

Σειριακός αριθμός συσκευής μέτρησης:

Ισχύς βαθμονόμησης έως (ημερομηνία):

Πραγματοποίηση ελέγχου (ημερομηνία): από:

Σχετικοί σύνδεσμοι

2.4.2 Μηνύματα συστήματος Σελίδα 28
5.3 Εκτέλεση δοκιμών Σελίδα 70
5.3.2 Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού Σελίδα 72
5.3.3 Ρεύμα επαφής Σελίδα 74

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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5.3 Εκτέλεση δοκιμών
5.3.1 Αντίσταση προστατευτικής γείωσης

Γενικές πληροφορίες

Συνδέστε το άκρο μέτρησης της συσκευής μέτρησης που χρησιμοποιείτε με τα αγώγιμα μέρη που
παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω και μετρήστε την αντίσταση. Ορισμένα σημεία μέτρησης
ενδέχεται να μην υπάρχουν στη δική σας έκδοση του συστήματος Buzz.
Εάν μια δοκιμή δεν είναι επιτυχής, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από την τεχνική υποστήριξη
της Brainlab. Μετά από επισκευή, επαναλάβετε ολόκληρη τη δοκιμή ηλεκτρικής ασφάλειας από
την αρχή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο συζεύκτης συσκευής της οθόνης δεν είναι προσπελάσιμος εξωτερικά,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab. 

Έλεγχος αντίστασης προστατευτικής γείωσης

Σημείο δοκιμής Τιμή μέτρησης Επιτυχής δο-
κιμή;

Υπολογιστής Buzz (μόνο) - Βίδα
περιβλήματος κοντά στη λυχνία
LED ρεύματος δικτύου

Πλαίσιο ενδοτοίχιου συστήματος
οθόνης αφής (επισκόπηση των
πιθανών σημείων μέτρησης)

Επιπρόσθετο πλαίσιο ενδοτοίχιου
συστήματος οθόνης αφής (επι-
σκόπηση των πιθανών σημείων
μέτρησης)

Πλαίσιο ενδοτοίχιου συστήματος
(λεπτομέρεια μέτρησης)

(Πλαίσιο επιτοίχιου συστήματος)
Οθόνη αφής και επιπρόσθετη
οθόνη αφής στην οπή χωρίς βα-
φή στο πλαίσιο

Εκτέλεση δοκιμών
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η μέτρηση πρέπει να γίνει σε κάθε οθόνη με ή χωρίς τον πίνακα λειτουργιών. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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5.3.2 Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού

Γενικές πληροφορίες

Συνδέστε το άκρο μέτρησης της συσκευής μέτρησης που χρησιμοποιείτε με τα αγώγιμα μέρη που
παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω και μετρήστε το ρεύμα διαρροής εξοπλισμού.
Ορισμένα σημεία μέτρησης ενδέχεται να μην υπάρχουν στη δική σας έκδοση του συστήματος
Buzz.

Διαρροή εξοπλισμού

Σημείο δοκιμής Τιμή μέτρησης Επιτυχής δο-
κιμή;

Υπολογιστής (σημείο μέτρησης
στο κουμπί λειτουργίας)

Βίδα της εξόδου DVI-I στον χρή-
στη του υπολογιστή

(Μόνο στο πλαίσιο επιτοίχιου συ-
στήματος) Δεξιά κάτω οπή της
οθόνης 42" για σύνδεση του με-
ταλλικού πίνακα λειτουργιών

Θύρα USB στον πίνακα λειτουρ-
γιών

Πλαίσιο ενδοτοίχιου συστήματος
οθόνης αφής (επισκόπηση των
πιθανών σημείων μέτρησης)

Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού

72 Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.1 Buzz Έκδ. 2.0



Σημείο δοκιμής Τιμή μέτρησης Επιτυχής δο-
κιμή;

Επιπρόσθετο πλαίσιο ενδοτοίχιου
συστήματος οθόνης αφής (επι-
σκόπηση των πιθανών σημείων
μέτρησης)

Πλαίσιο ενδοτοίχιου συστήματος
(λεπτομέρεια μέτρησης)

(Μόνο για το πλαίσιο επιτοίχιου
συστήματος)
(Επιπρόσθετη) Οθόνη αφής στην
οπή χωρίς βαφή στο πλαίσιο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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5.3.3 Ρεύμα επαφής

Γενικές πληροφορίες

Συνδέστε το άκρο μέτρησης της συσκευής μέτρησης που χρησιμοποιείτε με τα αγώγιμα μέρη που
παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω και μετρήστε το ρεύμα επαφής.
Ορισμένα σημεία μέτρησης ενδέχεται να μην υπάρχουν στη δική σας έκδοση του συστήματος
Buzz.

Ρεύμα επαφής

Η δοκιμή ρεύματος επαφής για το ΙΑΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ μπορεί να επαναλαμβάνει
ορισμένα από τα σημεία μέτρησης όπως ορίζονται στο ρεύμα διαρροής εξοπλισμού.

Σημείο δοκιμής Τιμή μέτρησης Επιτυχής δο-
κιμή;

Βίδα της εξόδου DVI-I στον χρή-
στη του υπολογιστή

Υπολογιστής (σημείο μέτρησης
στο κουμπί λειτουργίας)

(Μόνο στο πλαίσιο επιτοίχιου συ-
στήματος) Δεξιά κάτω οπή της
οθόνης 42" για σύνδεση του με-
ταλλικού πίνακα λειτουργιών

Πλαίσιο ενδοτοίχιου συστήματος
οθόνης αφής (επισκόπηση των
πιθανών σημείων μέτρησης)

Επιπρόσθετο πλαίσιο ενδοτοίχιου
συστήματος οθόνης αφής (επι-
σκόπηση των πιθανών σημείων
μέτρησης)

Ρεύμα επαφής
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Σημείο δοκιμής Τιμή μέτρησης Επιτυχής δο-
κιμή;

Πλαίσιο ενδοτοίχιου συστήματος
(λεπτομέρεια μέτρησης)

(Μόνο για το πλαίσιο επιτοίχιου
συστήματος)
(Επιπρόσθετη) Οθόνη αφής στην
οπή χωρίς βαφή στο πλαίσιο

Θύρα USB στον πίνακα λειτουρ-
γιών

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Ρεύμα επαφής
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6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6.1 Επιθεωρήσεις
6.1.1 Επισκόπηση

Διάστημα

Μία φορά τον χρόνο πρέπει να πραγματοποιείται λεπτομερής επιθεώρηση από το τμήμα
υποστήριξης της Brainlab.
Το σύστημα Buzz θα πρέπει να συντηρείται και να επιθεωρείται τακτικά για να διασφαλίζεται η
λειτουργικότητα και η ασφάλεια.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το έγγραφο για την ασφαλή απόδοση
της τακτικής συντήρησης ρουτίνας.

Προειδοποίηση
Μην πραγματοποιείτε σέρβις ή συντήρηση του συστήματος Buzz ή οποιουδήποτε
εξαρτήματός του ενώ είναι σε χρήση.

Εξουσιοδότηση

Μόνο η Brainlab ή/και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Brainlab επιτρέπεται να επισκευάζουν
το σύστημα και τον εξοπλισμό.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: Δεν υπάρχουν μέρη που επισκευάζονται από τον χρήστη. Μην
αφαιρείτε κανένα κάλυμμα. Όλη η εγκατάσταση, οι εργασίες σέρβις και η συντήρηση πρέπει να
πραγματοποιούνται από την Brainlab ή εκπαιδευμένους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Αντικαθιστάτε την μπαταρία CMOS του υπολογιστή κάθε τρία χρόνια. Αυτή η εργασία πρέπει να
πραγματοποιείται από την Brainlab ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της
Brainlab.
Οι κενές μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά ή να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους
κανονισμούς του ιδρύματός σας και την τοπική νομοθεσία. Για την απόρριψη και την
αντικατάσταση μπαταριών, διευθετήστε μια συνάντηση με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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6.1.2 Ετήσια επιθεώρηση

Διευθέτηση

Διαθέσιμη σύμβαση τεχνικής
υποστήριξης

Ετήσια επιθεώρηση

Ναι Διενεργείται αυτόματα από την Brainlab

Όχι Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab για τη
διευθέτηση

Πεδίο εφαρμογής

Η συγκεκριμένη επιθεώρηση καλύπτει όλα τα εξαρτήματα και τις λειτουργίες καθώς και τα στοιχεία
που καθορίζονται στη φόρμα επιθεώρησης ασφάλειας.

Ετήσια επιθεώρηση
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6.1.3 Επιθεώρηση ασφάλειας

Διάστημα

Η επιθεώρηση ασφάλειας πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο και τα αποτελέσματα
πρέπει να τεκμηριώνονται.

Πεδίο εφαρμογής

Η επιθεώρηση ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία που καθορίζονται.

Επιθεωρήσεις από προσωπικό που δεν ανήκει στην Brainlab

Η επιθεώρηση ασφάλειας πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο μηχανικό, ο οποίος:
• Έχει ειδικευτεί στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων ασφάλειας σε ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό
• Είναι εξοικειωμένος με τις πληροφορίες ασφάλειας του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με το
προϊόν και έχει διαβάσει και κατανοήσει τα εγχειρίδια χρήσης

• Είναι ενημερωμένος σχετικά με τους τρέχοντες τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την
πρόληψη βιομηχανικών και μη βιομηχανικών ατυχημάτων

• Ενημερώνει αμέσως την Brainlab γραπτώς στην περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν θεωρηθεί
ασφαλής

Επιθεωρήσεις από προσωπικό της Brainlab

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο άτομο στην τοποθεσία του πελάτη, ειδικοί υποστήριξης της Brainlab
πραγματοποιούν αυτήν την επιθεώρηση επί καθορισμένης αμοιβής.
Αν χρειάζεστε έναν ειδικό υποστήριξης της Brainlab, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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6.1.4 Μετρήσεις επιθεώρησης ασφάλειας

Έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιηθούν

Η δοκιμή ηλεκτρικής ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βήματα που αναγράφονται στη
φόρμα ηλεκτρικής ασφάλειας. Εκτός από τη φόρμα ηλεκτρικής ασφάλειας, η επιθεώρηση
ασφάλειας περιλαμβάνει επίσης τις περαιτέρω επιθεωρήσεις που περιγράφονται στην ενότητα
Συντήρηση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

5.2 Απαιτήσεις δοκιμών Σελίδα 64
6.1 Επιθεωρήσεις Σελίδα 77

Μετρήσεις επιθεώρησης ασφάλειας
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6.2 Δυσλειτουργίες και οδηγίες σχετικά με την
επιστροφή

6.2.1 Δυσλειτουργίες

Βλάβη ή αστοχία συστήματος

Μην συνεχίσετε τη χρήση του συστήματος εάν:
• Το καλώδιο ή το βύσμα ισχύος έχει υποστεί ζημιά ή φθορά
• Έχει χυθεί υγρό πάνω ή μέσα στο σύστημα
• Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης
• Τα εξαρτήματα του συστήματος έχουν υποστεί πτώση ή το κάλυμμα έχει υποστεί ζημιά
• Τα εξαρτήματα του συστήματος παρουσιάζουν ορατή μείωση στην απόδοση, επισημαίνοντας
την ανάγκη επιδιόρθωσης

• Διαρρέουν υγρά από το σύστημα
• Το σύστημα βγάζει καπνό
Εάν μια οθόνη LCD υποστεί βλάβη (π.χ. θραύση κρυστάλλου), μην αφήσετε τα διαφυγόντα υγρά
δεν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, με βλεννογόνους υμένες (στα μάτια, στο στόμα) ή με τρόφιμα.
Μην εισπνέετε τους ατμούς. Αν υπάρξει επαφή, καθαρίστε όλες τις επηρεαζόμενες περιοχές του
σώματος ή/και των ρούχων με άφθονο σαπούνι και νερό.

Ενέργειες σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας

Βήμα

1. Απενεργοποιήστε το σύστημα.

2. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

3. Κολλήστε ένα σημείωμα, όπως «ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ» ώστε να αποτρέψετε πιθα-
νή ακούσια χρήση του.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό στον οποίο διαπιστώθηκαν ελαττώματα κατά τη
διάρκεια ενός ελέγχου, διακινδυνεύετε την πρόκληση τραυματισμού στον ασθενή και στον χρήστη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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6.2.2 Οδηγίες σχετικά με την επιστροφή

Αναφορά εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιά

Οποιαδήποτε ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο τμήμα υποστήριξης
της Brainlab.
Όταν επικοινωνείτε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab σχετικά με ένα ελάττωμα, θα σας
ζητηθούν τα εξής:
• Σειριακός αριθμός συστήματος στην πλακέτα στοιχείων
• Μια περιγραφή του προβλήματος

Επισκευή και αντικατάσταση

Τεχνική υποστήριξη Brainlab:
• Σας παρέχει μια εκτίμηση του κόστους για την επισκευή ή την αντικατάσταση
• Σας ενημερώνει σχετικά με πότε το σύστημά σας αναμένεται να είναι ξανά λειτουργικό

(συνήθως εντός 48 ωρών)

Διευθύνσεις επιστροφής

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Γερμανία

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
ΗΠΑ

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Ιαπωνία

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Χονγκ Κονγκ

Διαδικασία επιστροφής εξαρτημάτων

Βήμα

1. Προστατεύστε το εξάρτημα από περαιτέρω ζημιά, τυλίγοντάς το και συσκευάζοντάς το με
ασφάλεια.

2. Συμπληρώστε και επιστρέψτε τη φόρμα που σας στάλθηκε μέσω φαξ ή που συνόδευε το
εξάρτημα αντικατάστασης.

3. Κλείστε και σφραγίστε καλά το κιβώτιο με ταινία.

4. Στείλτε το ελαττωματικό εξάρτημα στη σχετική διεύθυνση επιστροφής ή ακολουθήστε τις
οδηγίες που δίνονται από την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Οδηγίες σχετικά με την επιστροφή
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